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Inschrijfformulier
Nieuwbouwproject Vogelrijk fase 2 te Waddinxveen

Aanvrager: M/V

Partner: M/V

Naam

:

Naam

:

Voornamen

:

Voornamen

:

Adres

:

Adres

:

Postcode

:

Postcode

:

Woonplaats

:

Woonplaats

:

Geb. datum

:

Geb. datum

:

Geb. plaats

:

Geb. plaats

:

Gehuwd / ongehuwd / samenwonend

Gehuwd / ongehuwd / samenwonend

Tel. privé

:

Tel. privé

:

Tel. mobiel

:

Tel. mobiel

:

E-mail

:

E-mail

:

Huidige woonsituatie:
O koopwoning geschatte opbrengst €_________________, vastgesteld door:__________________
O huurwoning
O inwonend

Financiële gegevens aanvrager en eventuele partner

Heeft u al een gesprek gehad met een financieel adviseur? O Ja

O Nee

Mag een hypotheekadviseur van Financieel Comfort, u geheel vrijblijvend benaderen voor een financieel advies:
O Ja, graag.

O Nee.

Bij het toewijzen van de woningen waarbij er meerdere kandidaten op 1 bouwnummer zijn, wordt er gekeken of een
kandidaat een financiële check heeft laten doen. Een financiële check geeft aan dat je weet wat je bij de bank kunt lenen
of aantoont dat je met eigen middelen kunt betalen. Je kunt ons dit laten weten door een document van je bank,
hypotheekadviseur of hypotheekverstrekker toe te voegen aan je inschrijfformulier.

https://www.woneninvogelrijk.nl/
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z.o.z.

Voorkeur woning:
Voorkeur:

Bouwnummer:

1e

…………………………………

4e

…………………………………

2e

…………………………………

5e

…………………………………

3e

…………………………………

6e

…………………………………

Wij adviseren u meerdere bouwnummers op te geven, zodat wij, indien wij uw eerste keuze niet kunnen toewijzen, een
inzicht hebben in uw verdere voorkeur. Uiteraard proberen wij zoveel mogelijk uw eerste voorkeur te honoreren.

-

-

Zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de sluitingsdatum, zullen op basis van de opgegeven voorkeuren de woningen
worden toegewezen. De betreffende kandidaten worden uitgenodigd voor een afspraak. Over de posities zullen geen
mededelingen gedaan worden. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd;
De inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Dit houdt in dat uitsluitend de op dit formulier vermelde
aanvrager(s) op het opgegeven woonadres voor het / de voorkeursnummer(s) in aanmerking kan / kunnen komen.
(Echt)paren die samen een woning willen kopen dienen het formulier dan ook samen in te vullen. Dubbele formulieren zullen
worden verwijderd;
Aan de invulling van dit formulier kunnen geen rechten worden ontleend.

Dit formulier dient uiterlijk maandag 15 februari 2021 om 09 :00 uur volledig ingevuld en ondertekend aanwezig te zijn
bij:
De Pater Makelaardij
Kerkweg-Oost 224
2741 HA Waddinxveen.
nieuwbouw@depater.nl

Handtekening aanvrager

Handtekening partner (indien van
toepassing)

………………………………………………

………………………………………………

Datum: ……………………………………..
Plaats: ………………………………………

Datum: ……………………………………..
Plaats: ………………………………………

Verkoopteam:

Dit project is een ontwikkeling van:

Kerkweg Oost 224
2741 HA Waddinxveen
T: 0182-613822
nieuwbouw@depater.nl

https://www.woneninvogelrijk.nl/

