Eilandrijk, Borgmeren
Inschrijfformulier

Aanvrager
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Adres
Postcode + woonplaats
Telefoon privé
Telefoon werk/mobiel
E-mailadres
Geboortedatum
Geboorteplaats
Huidige woonsituatie
Burgerlijke staat

Partner
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Adres
Postcode + woonplaats
Telefoon privé
Telefoon werk/mobiel
E-mailadres
Geboortedatum
Geboorteplaats
Huidige woonsituatie
Burgerlijke staat

󠄜 man󠄜  󠄜󠄜 vrouw *

Huurwoning / Koopwoning / Inwonend *
Gehuwd / Ongehuwd / Samenwonend / Geregistreerd partnerschap *

󠄜 man󠄜  󠄜 vrouw *

Huurwoning / Koopwoning / Inwonend *
Gehuwd / Ongehuwd / Samenwonend / Geregistreerd partnerschap *

Voor welk(e) bouwnummer(s) wenst u zich in te schrijven?
Meerdere keuzes mogelijk, uw keuze in volgorde van voorkeur zodat er een voorkeurslijst ontstaat:
Voorkeur:

1e

2e

3e

4e

5e

6e

Kavel:

Welke situatie is op hierbij van toepassing?
 Ik kan wel / niet* kopen zonder voorbehoud verkoop eigen woning.
 Ik kan wel / niet* kopen zonder voorbehoud van financiering.
 Ik heb wel / niet* een financiële check gedaan bij:
………………………………………………………………...

* Doorhalen wat niet van toepassing

Inschrijfformulier Eilandrijk
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Verklaring en ondertekening:
Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld en slechts
één inschrijving per (toekomstig) huishouden te hebben ingediend. Dit formulier is persoonlijk en
niet overdraagbaar.
Dit formulier dient uiterlijk maandag 14 december 2020 vóór 12:00 uur ingeleverd te worden bij
de een van de verkopende makelaars. Na het toekennen van de kavel wordt u door de makelaar
geïnformeerd en uitgenodigd voor het vervolg. Ook wanneer u de kavel niet toegewezen heeft
gekregen, wordt u hierover geïnformeerd door de makelaar.
Over de uitslag van de toewijzing kan niet worden gecorrespondeerd.
Plaats

Datum:

Handtekening(en):

………………………….

……………………………

………………………………………………

………………………………………………

Verkoop en inlichtingen:

Griffeweg 81
9723 DT Groningen
050 - 8533 733
in󠄜fo@pan󠄜domo.n󠄜l 󠄜 󠄜 󠄜 󠄜
www.pandomo.nl

Inschrijfformulier Eilandrijk

Hoofdweg 64
9617 AJ Harkstede
050 - 404 24 00
makelaardij@beksmakelaardij.n󠄜l
www.beksmakelaardij.nl
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