
 

Inschrijfformulier  
Thuis aan de Zaan te Zaandam: 
20 woningen (bouwnummers: 5 t/m 13, 15 t/m 19 en 21 t/m 26)  

 
 
 
 Aanvrager            Mede-aanvrager / partner  
Naam ……………………………………………M/V* ………………………………………………M/V* 

Voornamen …………………………………………………. ……………………………………………………… 
Adres ………………………………………………..... ……………………………………………………… 

PC en Woonplaats     ……………………………………..….……….. ….………………………………………...………… 
Telefoon privé ……………………………………….………… ……….…………………………………...….…….. 

Telefoon mobiel ……………………………………..….……….. ……………………………………………………… 
E-mail ……………………………………….………… ……………………………………………………… 

Geboortedatum ………………………………………….……… ……………………………………………………… 
Geboorteplaats ………………………………………….……… ……………………………………………………… 

Burgerlijke staat ……………………………………….………… ……………………………………………………… 

Afwezig/met vakantie 
 
van ……………..…t/m………………...… 

 

 
Gegevens over het inkomen 
Huidig inkomen aanvrager Huidig inkomen mede-aanvrager 
Bruto per maand € __________ Bruto per maand € ____________ 
13e maand Ja/nee 13e maand Ja/nee  
Eigen geld (incl. evt. overwaarde) € __________ Eigen geld (incl. evt. overwaarde) € ____________ 
Financiële verplichtingen € __________ Financiële verplichtingen € ____________ 
In dienst vanaf    __________ In dienst vanaf    ____________ 
Zelfstandig ondernemer Ja/nee Zelfstandig ondernemer Ja/nee 
Heeft u een vast dienstverband? Ja/nee Heeft u een vast dienstverband? Ja/nee 
 
Overige gegevens: 
Heeft u of uw partner/mede aanvrager momenteel lopende financiële verplichtingen, zoals: 
Persoonlijke lening: Ja/nee Doorlopend krediet: Ja/nee 
Alimentatie: Ja/nee Autofinanciering: Ja/nee 
Zo ja, schuld bij: Openstaand bedrag € _____________ 
 
Gegevens over de huidige woonsituatie 
Huidige woonsituatie aanvrager Huidige woonsituatie mede-aanvrager 
□  Huurwoning, huurprijs € __________ (sociaal / vrije sector)* □  Huurwoning, huurprijs € __________ (sociaal / vrije sector)* 
□  Koopwoning, verkoopopbrengst € ____________  □  Koopwoning, verkoopopbrengst € ____________   
□  Thuiswonend □  Thuiswonend 

□  Idem als aanvrager  
 
In wat voor woningtype woont u op dit moment? 
□  appartement 
□  eengezinswoning: rijwoning/hoekwoning/ twee-onder-een-kapwoning / vrijstaande woning* 
□  anders, namelijk ………………………………………………………. 

 
Gegevens over de huidige / toekomstige woonsituatie  
Huidige woonsituatie aanvrager Huidige woonsituatie mede-aanvrager 
□  met partner; □  met partner; 
□  alleenstaand; □  alleenstaand;  
□  inwonende kinderen; □  inwonende kinderen; 
□  anders, namelijk …………………………………………… □  anders, namelijk …………………………………………… 
Meerdere antwoorden mogelijk 

 
Bent u bereid om de nieuwe woning aan te kopen zonder ontbindende voorwaarde financiering 
Ja / nee* 
 
 
 
 
 
 
 

 
* ) a.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is 
Noch de inschrijver noch de ondernemer / verkoper kunnen aan de invulling van dit formulier rechten ontlenen en verplichten zich 
op generlei wijze tot koop of verkoop over te gaan. 

 



 

Voorkeur bouwnummers 
Naar welk bouwnummer, gaat in volgorde van uw voorkeur, uw belangstelling uit? Wij gaan er vanuit dat u voor de nummers die u niet heeft 
ingevuld ook niet in aanmerking wilt komen. 

 
1e keuze bwnr ……………                                 4e keuze bwnr …………… 7e keuze bwnr …………… 
 

2e keuze bwnr ……………                                 5e keuze bwnr …………… 8e keuze bwnr …………… 
 

3e keuze bwnr ……………                                 6e keuze bwnr …………… 9e keuze bwnr …………… 
 

 
 
Naam:  
 
 
Handtekening Plaats en datum 
 
………………………………………………………………. ……………………………………………… 
 

 
 

Toewijzingsprocedure: 
- Zie formulier ‘Voorwaarden van inschrijving’  
- De toewijzing zal plaatsvinden vanaf 24 mei 2017 
 

 
De inschrijving sluit 23 mei 2017 om 17:00 uur. U kunt het formulier per post of per e-mail, in combinatie met een kopie legitimatie en 
recente salarisstrook,  retourneren aan:  
 
 
Verkoop:   

 
 
 

 
 
 
Hoekstra en van Eck Makelaars  of Kuijs Reinder Kakes Makelaars & Adviseurs 
Behouden Haven 9, 1506 VA Zaandam Westzijde 340, 1506 GK Zaandam 
T: 075 – 201 09 40 T: 075 – 612 64 00   
E: nieuwbouw@hoekstraenvaneck.nl E: nieuwbouwzaanstreek@krk.nl  
 
 
 
 
Aannemer:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:nieuwbouwzaanstreek@krk.nl

