Inschrijfformulier
Persoonlijke gegevens
Voorletters + achternaam

M/V*

M/V*

Voornamen (voluit)
Adres
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer mobiel
Ander telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgerlijke staat

Ongehuwd / samenwonend / gehuwd / geregistreerd partnerschap*
Met / zonder huwelijksvoorwaarden / registratievoorwaarden *

Bruto jaarinkomen

€

€

Heeft u momenteel een koopwoning in uw bezit? JA/NEE*
Hoeveel financiering heeft u ongeveer nodig voor het appartement van uw voorkeur?
€
Heeft u interesse in de koop van een parkeerplaats? JA / NEE*.
Zo ja, welke parkeerplaats…………………………………………………………………………………
Heeft u interesse in koop van een berging? JA / NEE*
Zo ja, welke berging………………..…………………………………………………………………………
Gaat u binnenkort op vakantie waardoor u verhinderd bent?
Zo ja, in welke periode………………………………………………………………………………………

* ) a.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is
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Voorkeur

Koopsom /
Bieding

Bouwnummer

1e keus

€

e

Voorkeur

Koopsom /
Bieding

Bouwnummer

8e keus
e

€

2 keus

€

9 keus

3e keus

€

10e keus

€
€

4e keus

€

11e keus

€

e

e

5 keus

€

12 keus

€

6e keus

€

13e keus

€

e

7 keus

€

e

14 keus

€

De inschrijving sluit op maandag 11 maart 2019 om 12.00 uur.
Dit formulier graag voor deze datum retourneren bij de makelaar. Dit kan tevens per mail!
VLIEG Makelaars & Hypotheken
Robijnstraat 7
1812 RB Alkmaar
072 5110600
alkmaar@vlieg.nl
Alle inschrijvingen worden bevestigd per e-mail. Wij verzoeken u vriendelijk uw e-mailadres duidelijk leesbaar in te
vullen op het inschrijfformulier.
Toelichting op het inschrijfformulier
Indien er meerdere inschrijvingen zijn op een enkel bouwnummer, zal worden toegewezen door de ontwikkelaar. Er zal in eerste
instantie toegewezen worden op 1e voorkeur. Als u een grotere kans wenst te maken, zie de koopsommen dan als een vanaf
prijs en vul bij het betreffende bouwnummer een hogere koopsom in. Overigens geldt dit niet voor woningen die gemaximeerd
zijn op € 235.000 k.k.
Indien een woning aan u wordt toegewezen, zal/zullen de persoon/personen die vermeld staan op het inschrijfformulier ook
degenen zijn die de woning kopen. Het is derhalve niet toegestaan u in te schrijven voor iemand anders en/of zich apart in te
schrijven als de woning wel door twee personen wordt gekocht. Indien achteraf blijkt dat de koper(s) niet de inschrijver(s) was
/waren, is de verkoper gerechtigd de woning terug te nemen en toe te wijzen aan een andere kandidaat.
Wij streven ernaar om iedereen uiterlijk in week 11 te informeren over de uitslag. Wanneer u een woning toegewezen heeft
gekregen, dan krijgt u een uitnodiging van de makelaar voor een informatiegesprek. Wanneer er geen woning aan u wordt
toegewezen, dan ontvangt u hierover per e-mail bericht. Uiteraard wordt u dan op de reservelijst geplaatst. Mocht u alsnog in
een later stadium een woning toegewezen krijgen, dan zal de makelaar u hierover informeren.

Handtekening(en):
Plaats:
Datum:
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