
 

 

Inschrijving Boerenpad 7 / 9 Zaandam 

 
    

 

Persoonlijke gegevens aspirant koper(s) 

 Heer / mevrouw Heer / mevrouw 
Achternaam   
Voornamen   
Geboortedatum   
Geboorteplaats   
Nationaliteit   
Adres   
Postcode   
Woonplaats   
Telefoon mobiel   
Telefoon privé   
Telefoon werk   
e-mail   
Nummer geldig identiteits-
bewijs paspoort / id kaart / 
rijbewijs 

  

Burgerlijke staat: 

� gehuwd in gemeenschap van goederen   � geregistreerd partnerschap  

� gehuwd op huwelijkse voorwaarden    � ongehuwd 

  



 

 

Huidige woonsituatie 

Uw huidige woning is een:   

� koopwoning                                                 
Stelt u prijs op een vrijblijvende waarde indicatie van uw huidige woning ?        � ja � nee  
� huurwoning 
� inwonend 
� anders, namelijk ____________________________________________  

Financieringsmogelijkheden 

Heeft u reeds een adviesgesprek gehad over uw financieringsmogelijkheden?     � ja � nee   
Stelt u prijs op een vrijblijvend hypotheekadviesgesprek via De Hypotheekshop? � ja � nee  

Naar welke woning gaat uw voorkeur uit?  

1e voorkeur: Boerenpad _____________ Uw bod op deze woning:  € ________________ 

2e voorkeur: Boerenpad _____________ Uw bod op deze woning:  € ________________ 

Voorbehoud financiering ja / nee tot een bedrag van € __________________________ 

  



 

Toelichting op de procedure: 

1 Alleen volledig en correct ingevulde, tijdig ontvangen formulieren worden voor de 
inschrijving gebruikt. De verantwoordelijkheid voor het tijdig aanleveren ligt volledig bij de 
kandidaat. 

2 De naam/namen op het inschrijfformulier is/zijn tevens de kandidaat koper(s). Deze 
gegevens worden, indien er overeenstemming wordt bereikt, overgenomen op het 
koopcontract. Bij afwijking vervalt de inschrijving en eventuele gunning. Indien u met meer 
dan 1 persoon de woning wenst te kopen, dan dient u zowel uw gegevens als van uw partner 
volledig in te vullen. 

3 Verkoper behoudt zich het recht van gunning. 

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

5 Inschrijving sluit dinsdag 10 juli 2018 om 15.00 uur. 

6 Over de toewijzing en koopsommen wordt niet gecommuniceerd.   

Ondergetekende verklaart de in dit formulier gevraagde gegevens naar waarheid te hebben 
ingevuld en kennis te hebben genomen van de voorwaarden, regels en 
toewijzingsprocedure.  

Handtekening(en):        

 

___________________   ____________________  

Tijdstip en datum:  

 

_________________________   

U kunt dit volledig ingevulde formulier inleveren bij:    

FRIS woningmakelaars 
Westzijde 116 (tijdelijk adres) 
1506 EJ  ZAANDAM  

of mailen naar zaandam@fris.nl 

In verband met de privacyverordening maken wij u erop attent dat uw gegevens in een 
automatiseringsbestand worden opgenomen en uitsluitend ter beschikking worden gesteld 
aan de bij het project betrokken ontwikkelaars, aannemers, notaris, geldverstrekker en 
makelaars. 


