
Persoonlijke gegevens 
Aspirant koper

Naam

Voornamen

Geboorteplaats

Geboortedatum

Nationaliteit

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon privé

Telefoon werk

Telefoon mobiel

E-mail

Beroep

Werkgever

Bruto jaarsalaris

Burgerlijke staat : gehuwd in gemeenschap van goederen

geregistreerd partnerschap

gehuwd op huwelijkse voorwaarden 

ongehuwd

de heer

mevrouw

de heer

mevrouw

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Partner / medekoper

€ €
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INSCHRIJVING
Nieuwbouwproject de Heren van Wormer



VAKANTIEPERIODE

Afwezigheid door geplande vakantie? Ja, van                                              tot 

maar wel bereikbaar op telefoonnummer:

Indien de woningen van uw voorkeur allemaal toebedeeld zijn, wenst u dan voor een 

van de andere bouwnummers in aanmerking te komen?       ja        nee

VOORKEUR

Naar welk bouwnummer gaat uw voorkeur uit?

1e voorkeur bouwnummer:

2e voorkeur bouwnummer:

3e voorkeur bouwnummer:

4e voorkeur bouwnummer:

5e voorkeur bouwnummer:

6e voorkeur bouwnummer:

7e voorkeur bouwnummer:

8e voorkeur bouwnummer:

HUIDIGE WOONSITUATIE EN FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

Uw huidige woning is een:

 koopwoning, zo ja, is deze woning reeds verkocht?       ja        nee

 huurwoning

 anders, namelijk 

Heeft u reeds een adviesgesprek gehad over uw financieringsmogelijkheden?       ja        nee

Wat is de hoogte van uw hypotheek?  €

Wat is de WOZ-waarde van uw woning?  €

Hoeveel spaargeld (naast de overwaarde van uw woning)  

heeft u zelf beschikbaar voor de aankoop van de woning? €
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Uiterste inleverdatum:  9 mei, 17.00 uur 

Alleen inleveren bij:

Deze inschrijving is geheel vrijblijvend, zowel de ingeschrevene(n) als de verkoper verplichten zich niet tot koop of verkoop. 

Partijen kunnen aan de invulling van het inschrijfformulier geen rechten ontlenen.

Dubbele inschrijvingen en niet volledig ingevulde formulieren worden uitgesloten van inschrijving.

De levering van de woning vindt uitsluitend plaats aan degene(n) die op het inschrijfformulier staat/staan vermeld.  

Formulieren die na de sluitingsdatum worden ingeleverd, worden op volgorde van binnenkomst op de reservelijst geplaatst. 

In verband met de privacy verordening maken wij u erop attent dat uw gegevens in een automatiseringsbestand worden 

opgenomen en uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan de gemeente Wormer en de bij het project betrokken 

ontwikkelaars, aannemers, notaris, geldverstrekker en makelaars.

Ondergetekende verklaart de in dit formulier gevraagde gegevens naar waarheid te hebben ingevuld. 

Handtekening(en):  Plaats en datum:
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Thijssen Makelaardij
Westzijde 131
1506 GB Zaandam
T.  075 - 61 68 669
I. thijssenmakelaardij.nl
E. nieuwbouw@thijssenmakelaardij.nl


