INSCHRIJFFORMULIER LINGEDONK
FASE 3
Aanvrager
M/V
Voornamen: ..................................................

Partner

M/V

Naam: ...........................................................

Voornamen: ..........................................................
Naam: ...................................................................

Adres: ..........................................................

Adres: ..................................................................

Postcode: .....................................................
Woonplaats: .................................................

Postcode: ............................................................

Telefoon: ......................................................
E-mail adres: ...............................................
Beroep: ........................................................

Telefoon: .............................................................
E-mail adres: ......................................................
Beroep: ...............................................................

Geboortedatum: ...........................................
Geboorteplaats: ...........................................

Geboortedatum: .................................................
Geboorteplaats: ...................................................

Burgerlijke staat: gehuwd / ongehuwd *

Woonplaats: ........................................................

* doorhalen wat niet van toepassing is

Onderstaand kunt u uw voorkeur voor de woningen in volgorde van prioriteit kenbaar maken.
Wij nemen aan dat u voor de bouwnummers die u niet invult géén belangstelling heeft. Het is
ondergetekende bekend dat aan de invulling hiervan geen rechten kunnen worden ontleend.
Uw voorkeur voor de bouwnummers:
BNR
1e keus
2e keus
3e keus
4e keus
5e keus
6e keus
7e keus
8e keus
9e keus
10e keus

Hoe bent u in aanraking gekomen met dit project?
O Advertentie in de krant
O Project website (lingedonk.nl)
O De makelaar (verkoper)
O Digitale mailing
O Sociale media
O Nieuwbouw-Geldermalsen.nl
O Funda
O Via relaties
O Anders, namelijk
Meerdere keuzes zijn mogelijk

Huidige woonruimte
Aanvrager:
Partner:
Indicatie waarde eigenwoning:

huurwoning / eigen woning / inwonend*
huurwoning / eigen woning / inwonend*
€ ................. ,- Hypotheekbedrag € .................. ,-

Eigen middelen
Heeft u en/of uw partner direct opvraagbaar spaargeld: Ja / Nee*
Wenst u een gedeelte van uw spaargeld in te zetten in uw nieuwe hypotheek? Ja / Nee*
Zo ja, welk bedrag : € ....................................

Financiële gegevens
(Niet verplicht in te vullen)
Aanvrager
Inkomen bruto per maand: € ........................
Vaste 13e maand: Ja / Nee*
Onregelmatigheidstoeslag/overwerk/provisie*
Vast dienstverband: Ja / Nee*

Partner
Inkomen bruto per maand: € ........................
Vaste 13e maand: Ja / Nee*
Onregelmatigheidstoeslag/overwerk/provisie*
Vast dienstverband: Ja / Nee*

In dienst vanaf: ............................................
Zelfstandig ondernemer: Ja / Nee*,
sinds .............................................................

In dienst vanaf: ............................................
Zelfstandig ondernemer: Ja / Nee*,
sinds: .............................................................

Heeft u of uw partner momenteel lopende financiële verplichtingen?:
Doorlopend krediet :
Ja / Nee *
€ ............................................
Persoonlijke lening :
Ja / Nee *
€ ............................................
Alimentatieverplichting :
Ja / Nee *
€ ............................................
Anders :
Ja / Nee *
€ ............................................
* doorhalen wat niet van toepassing is

Voorwaarden
 Inschrijfformulieren die onvolledig of niet juist zijn ingevuld worden niet in behandeling genomen.
 Inschrijfformulieren ingeleverd op andere locaties dan hieronder aangegeven
worden niet in behandeling genomen.
 Per aanvrager mag er slechts één formulier worden ingeleverd. Dubbele
inschrijvingen worden uitgesloten van de toewijzing.






De koop-/aannemingsovereenkomst wordt uitsluitend op naam gesteld van de aanvrager
zoals vermeld op dit inschrijfformulier. Inschrijvingen zijn niet overdraagbaar
In verband met privacy verordeningen maken wij u er op attent dat uw gegevens in een
automatiseringsbestand worden opgenomen en uitsluitend ter beschikking worden gesteld
aan de bij dit project betrokken makelaars, financiële adviseurs, notaris en leveranciers.
Deze inschrijving is geheel vrijblijvend, er kunnen geen rechtend aan worden ontleend.
De inschrijfperiode start op 6 november 2018 17:00 uur. Vanaf dat moment tot 19 november 2018 10:00
uur kunt u het inschrijfformulier mailen, per post versturen of afleveren bij één van de makelaars. Na deze
periode zullen de woningen op basis van voorkeursinschrijving worden toegewezen. U wordt hierna
benaderd door de makelaar met bericht over de toewijzing en voor het maken van een afspraak.

Datum: ____________

Handtekening aanvrager

Handtekening partner

Dit formulier uiterlijk 19 november 2018 10:00 uur retour zenden aan één van onderstaande makelaars onder vermelding
van “Inschrijving Lingedonk fase 3”:

De Keizer Makelaarsgroep
Voorstraat 54
4132 AS VIANEN
T: 030-6008240
E: nieuwbouw@dekeizer.nl

VanKesselKroezen Makelaars
H. Kuijkstraat 62
4191 AL GELDERMALSEN
T: 0345 – 522 522
E: info@vankesselkroezen.nl

