
 woning / appartement *

 1e voorkeur, bouwnummer:      5e voorkeur, bouwnummer:

 2e voorkeur, bouwnummer:    6e voorkeur, bouwnummer:

 3e voorkeur, bouwnummer:      7e voorkeur, bouwnummer:

 4e voorkeur, bouwnummer:     8e voorkeur, bouwnummer:
 

ONDERTEKENEN TER BEVESTIGING
     Ik heb (wij hebben) dit inschrijfformulier naar waarheid ingevuld en de inschrijfprocedure op de achterzijde gelezen en ga(an) hiermee akkoord.

 

Plaats:                                      Datum:

Handtekening hoofdaanvrager:           Handtekening partner/medeaanvrager:

*doorhalen wat niet van toepassing is

 

Naam inschrijver:

Voorletter(s) en achternaam:

Adres:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer privé / mobiel:

Email adres:

Geboortedatum en plaats:

Nummer legitimatie:

Ongehuwd/gehuwd/samenwonend met* :  

Naam partner:

Voorletter(s) en achternaam:

Adres:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer privé / mobiel:

Email adres:

Geboortedatum en plaats:

Nummer legitimatie:

inschrijfformulier

KAS&CO-wonen

MOTIVATIE

Ik wil graag in aanmerking komen voor een optie op bouwnummer:

ik ken mijn financieringsmogelijkheden
Opmerking: 

Het KAS&CO-wonen concept spreekt mijn aan omdat:

We vinden het belangrijk dat toekomstige  
bewoners van KAS&CO écht interesse hebben  
in de vernieuwende manier van meergeneratie-
wonen. Alleen dan kunnen we het concept en 
project met elkaar tot een succes maken. Graag 
horen wij je motivatie voor je inschrijving.

ik heb interesse in een financieel gesprek



Heb je interesse in een woning en/of appartement in KAS&CO-wonen? 
Lever dit formulier dan uiterlijk maandag 16 april volledig en duidelijk 
ingevuld (en ondertekend) in bij Punt Makelaars of mail het naar:
nieuwbouw@puntmakelaars.nl

Formulieren die na 16 april 2018 worden ontvangen, dan wel niet  
leesbaar zijn of incompleet, zullen eventueel in een later stadium in  
behandeling worden genomen.
 
Om je kansen te vergroten adviseren wij, uiteraard indien relevant,  
om meerdere voorkeuren aan te geven.
 
Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat per kandidaat of (echt)paar slechts 
één formulier wordt ingediend. Indien toch meerdere formulieren worden 
ingediend, behoudt de verkopende partij zich het recht voor de aanmelding 
te laten vervallen.
 
De aanmelding is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Dit houdt  
in dat uitsluitend de op dit formulier vermelde aanvrager(s) voor de  
desbetreffende voorkeur(en) in aanmerking kan (kunnen) komen, tenzij  
dit is overlegd met de verkopende partij.

Uiterlijk vrijdag 20 april ontvangt je bericht of je in aanmerking komt voor 
een van de appartementen of woningen. Over de uiteindelijke toewijzing 
kan niet worden gecorrespondeerd en aan de inschrijfformulieren kunnen 
geen rechten worden ontleend. Bij toewijzing van de appartementen /
woningen ontvang je een uitnodiging voor een persoonlijk verkoop-
gesprek met de makelaar. Nadat het eerste verkoopgesprek heeft plaats-
gevonden ontvangt je pas de officiële optie tot koop.

Als er een appartement/woning vrijkomt omdat een optant afziet van  
aankoop, komt de eerstvolgende van de reservelijst in aanmerking. 

PROCEDURE INSCHRIJVING
KAS&CO-WONEN

makelaar

projectontwikkelaar

Weerdsingel O.Z. 48
3514 AD Utrecht 
T 030 - 27 37 464
nieuwbouw@puntmakelaars.nl

Postbus 432
7600 AK Almelo 
T 0546 - 45 45 41
info@hegemanbouwgroep.nl


