
Zijdebalen Fase IIb 
Inschrijfformulier Appartementen  

 

 

Punt Makelaars • Weerdsingel O.Z. 48, 3514 AD te Utrecht • telefoon: 030-273 74 64 

internet: www.puntmakelaars.nl / www.zijdebalen.nl • e-mail: nieuwbouw@puntmakelaars.nl 

 
Gegevens inschrijver: 

 Aanvrager  Partner 

Achternaam _________________________________m/v* _________________________________m/v* 

Voornamen voluit: ____________________________________  ____________________________________ 

Adres ____________________________________  ____________________________________ 

Postcode + Woonplaats ____________________________________  ____________________________________ 

Telefoonnummer privé ____________________________________  ____________________________________ 

Telefoonnummer mobiel ____________________________________  ____________________________________ 

E-mail ____________________________________  ____________________________________ 

Geboortedatum ____________________________________  ____________________________________ 

Geboorteplaats ____________________________________  ____________________________________ 

Legitimatie en nummer ____________________________________  ____________________________________ 

Burgerlijke staat Gehuwd / Geregistreerd partnerschap / Samenwonend / Alleenstaand*  

Indien gehuwd Gemeenschap van goederen / Huwelijkse voorwaarden* 

______________________________________________________________________________________________ 

Op vakantie van  …………………………… t/m ……………………………   Bereikbaar tijdens vakantie?        0 Ja 0 Nee 

______________________________________________________________________________________________ 

De voorkeur gaat uit naar: 

 

Voorkeur Bouwnummer Voorkeur Bouwnummer Voorkeur Bouwnummer 

1e keuze  8e keuze  15e keuze  

2e keuze  9e keuze  16e keuze  

3e keuze  10e keuze  17e keuze  

4e keuze  11e keuze  18e keuze  

5e keuze  12e keuze  19e keuze  

6e keuze  13e keuze  20e keuze  

7e keuze  14e keuze  21e keuze  

 

______________________________________________________________________________________________ 
 
Indien u voor bouwnummer 4.013, 4.081 en/of 4.121 heeft gekozen, kunt u hieronder uw bod aangeven: 
 

Bouwnummer 4.013 € v.o.n. 

Bouwnummer 4.081 € v.o.n. 

Bouwnummer 4.121 € v.o.n. 

 

______________________________________________________________________________________________ 
 
Wenst u een extra parkeerplaats te kopen?   0 Ja 0 Nee              Aantal: ………… (3 beschikbaar) 
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Huidige woonsituatie 
 

 Aanvrager Partner 

Thuiswonend (bij ouders) Ja / Nee * Ja / Nee * 

Huurwoning, huurprijs per maand: €  €  

Koopwoning, waarde van uw woning: €  €  

Hypotheek: hoogte huidige hypotheek €  €  

Heeft u een spaar- / bankspaar- of  
beleggingshypotheek? 

Ja / Nee * Ja / Nee * 

Indien ja: hoeveel is er op dit moment al  
opgebouwd aan waarde in de polis? 

€  €  

 
Wenst u een afspraak voor een vrijblijvende waardebepaling van uw huidige woning?    0 Ja 0 Nee 
 
Inkomensgegevens 
 

 Aanvrager Partner 

Bruto per maand (ex. vakantiegeld) € € 

Vaste 13e maand €  €  

Onregelmatigheidstoeslag/overwerk/provisie €  €  

In dienst vanaf (datum)   

Vast dienstverband Ja / Nee * Ja / Nee * 

Zelfstandig ondernemer Ja / Nee * Ja / Nee * 

Sinds (datum)   

 
Vermogenspositie 
 

 Aanvrager Partner 

Direct opvraagbaar spaargeld Ja / Nee * Ja / Nee * 

Hoeveel spaargeld heeft u totaal €  €  

Wenst u (een gedeelte van) uw spaargeld in 
te zetten in uw nieuwe hypotheek? 

Ja / Nee * Ja / Nee * 

Zo ja, welk bedrag? €  €  

 
U kunt het inschrijfformulier retourneren per post of per e-mail of langsbrengen op het kantoor van Punt Makelaars. 
 

Punt Makelaars 
Weerdsingel O.Z. 48 
3514 AD  UTRECHT 
030-2737464 
nieuwbouw@puntmakelaars.nl   

 

Handtekening aanvrager:    Handtekening partner: 

 

 
____________________________________     ____________________________________   
 

 

* s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is  
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