Persoonlijke gegevens
Aspirant koper

Vrouw

Man

Partner

Vrouw

Man

Achternaam
Voornamen voluit
Geboorteplaats
Geboortedatum
Nationaliteit
Adres		
Postcode
Woonplaats
Telefoon overdag
Telefoon ’s avonds
Mobiel
E-mail
Burgerlijke staat

gehuwd met/zonder huwelijkse voorwaarden
geregistreerd partnerschap
samenwonend met/zonder overeenkomst
ongehuwd

Aantal personen

waarvan kinderen
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De kavel
Voorkeur kavelnummers

Bereid extra te betalen

1e keus

1

2e keus

e

3e keus

k

4e keus

e

5e keus

u

Hypotheek
Heeft u informatie ingewonnen over uw mogelijkheden voor het verkrijgen van een financiering van
de kavel en de daarop nog te bouwen woning?

Ja

Nee

Heeft u een hypotheekverklaring? (zo ja, deze graag bijvoegen)

Ja

Nee

Ja

Nee

Welk bedrag denkt u totaal te moeten besteden voor de aankoop van de kavel en het bouwen van
een woning?
Heeft u ervaring met de aankoop van een kavel en het bouwen van een huis?

u

Eventuele toelichting de inschrijving van de kavel
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Toewijzingsregels en voorschriften
• Het ingevulde inschrijfformulier kan ingeleverd worden bij Van der Giessen & Van Herk Makelaardij of naar hen gemaild worden.
De inschrijving per e-mail is pas definitief zodra inschrijver een ontvangstbevestiging van de makelaar heeft ontvangen.
• De inschrijfperiode eindigt op 1 mei 2020 om 17.00 uur. Later binnengekomen inschrijfformulieren zullen op volgorde van
binnenkomst worden behandeld.
• Op straffe van uitsluiting kan men per inschrijver (en per toekomstig huishouden) slechts 1 inschrijfformulier inleveren.
• Onjuiste of onvolledig verstrekte gegevens kunnen de inschrijving ongeldig maken.
• Een woning wordt toebedeeld aan de hand van uw kavelvoorkeur(en).
• Indien na het aanbieden van een beschikbaar kavelnummer niet binnen twee weken, door toedoen van de kandidaat, een aankoopgesprek op kantoor van de makelaar mogelijk is, acht de verkopende partij / makelaar zich vrij om het kavelnummer aan
de volgende kandidaat aan te bieden.
• De inschrijving is geheel vrijblijvend, zowel de ingeschrevene(n) als de verkoper verplichten zich niet tot koop of verkoop.
Dit formulier kan geretourneerd worden uiterlijk op 1 mei 2020 aan:
Van der Giessen & Van Herk Makelaardij				
Ridderstraat 2				
2981 HA Ridderkerk
Of per mail aan: info@vandergiessenenvanherk.nl

Ondertekening
Door dit formulier te tekenen gaan wij akkoord met de toewijzingsregels en voorschriften en geven wij toestemming om de
ingevulde gegevens en de eventueel nader te overleggen gegevens op te nemen in de door HBC Plantontwikkeling en de aan dit
verkooptraject verbonden partijen gevoerde administraties. Zij zullen deze gegevens strikt vertrouwelijk behandelen.

Naam ondertekenaar:
Datum:
Handtekening:

Ontwikkeling en kopersbegeleiding

(0182) 38 90 38
www.hbcplanontwikkeling.nl

Verkoop en informatie

(0180) 420 707
www.vandergiessenenvanherk.nl
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