
Inschrijfformulier 

Noch de inschrijver noch de ondernemer/verkoper kunnen aan de invulling van dit formulier rechten ontlenen en verplichten zich op 

geen enkele wijze tot koop of verkoop over te gaan 

 

 

 

Wilt u gaan wonen in de Gouwse Tuinen Fase II?  

Vul dan dit inschrijfformulier in en lever deze voor 24 juni 2019 

12:00 uur in bij: 

  
-    Van Herk Makelaardij, Lange Tiendeweg 104, 2801 KK Gouda 

-    De Koning Makelaars, Keerkring 7, 2801 DG Gouda 

  

Ook kunt u het formulier mailen naar gouda@vanherk.nl of inschrijving@dekoningwonen.nl 

 
 

Persoonlijke gegevens 

Naam en voorletters             : ……………….……………………………………………..dhr/mevr* 

Voornaam voluit                  :…………………………………………………………………………… 

Straat en huisnummer          :…………………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats       :…………………………………………………………………………… 

Telefoon                              :……………………………(privé)……………………...………(mobiel) 
 

Email                    :…………………………………………………………………………… 

Geboortedatum     :……..…………….…………………………………………………….. 

Geboorteplaats                    :…………………………………………………………………………… 

Burgerlijke staat                   : Ongehuwd/samenwonend/gehuwd/geregistreerd partnerschap*    

    Met/zonder huwelijksvoorwaarden/registratievoorwaarden* 

 
Persoonlijke gegevens partner 

Naam en voorletters             :………………….……………………………………………..dhr/mevr*  

Voornaam voluit                  :…………………………………………………………………………… 

Straat en huisnummer          :…………………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats       :…………………………………………………………………………… 

Telefoon                              :……………………………(privé)……………………...………(mobiel) 

Email                                  :……..…………… ……………………………………………………… 

Geboortedatum                   :……..…………… ……………………………………………………… 

Geboorteplaats                    :……………………………………………………………………………. 
 
 

 

Voorkeur bouwnummers 
Hieronder kun u uw voorkeur voor één of meerdere bouwnummers weergeven, in volgorde van 
belangrijkheid. 

 
Voorkeuren 

1e   …..                      2e  …..                       3e  …..                       4e  …..                       5e   ….. 
 

6
e  

…..                      7
e  

…..                       8
e  

…..                       9
e  

…..                       10
e 

….. 
 

 

Onderstaande vragen bent u niet verplicht om in te vullen indien u dit vanwege privacy redenen niet wenst. 

Gegevens over het inkomen 
 

Inschrijver                                     Partner 
 

Bruto jaarinkomen € …………………. € …………………… 

Een vast dienstverband ja/nee* ja/nee* 
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Gegevens over de huidige woonsituatie 

Noch de inschrijver noch de ondernemer/verkoper kunnen aan de invulling van dit formulier rechten ontlenen en verplichten zich op 

geen enkele wijze tot koop of verkoop over te gaan 

 

 

 

 

□ Huurwoning met een kale huurprijs per maand van        € …………………  

(sociaal / vrije sector)* 

□ Koopwoning met verwachte verkoopopbrengst van         € ………………… 

Stelt u een vrijblijvende waardebepaling van uw woning op prijs?          ja/nee* 

□ Thuiswonend 

 

*) graag doorhalen wat niet van toepassing is 

 
Vakantie / afwezigheid 
Wij verzoeken u vriendelijk hieronder aan te geven (indien van toepassing) wanneer u met vakantie/niet 

bereikbaar bent: 
 

Ik ben/wij zijn met vakantie/niet bereikbaar van ………………… t/m …………………… 

 

 
Inschrijvingsprocedure en voorwaarden  
Als uw inschrijfformulier correct door de makelaar is ontvangen, ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving 

per e-mail. Mocht u deze niet hebben ontvangen, neem dan contact met ons op voor de sluitingsdatum van de 

inschrijving. De makelaars nemen geen verantwoording voor uw inschrijfformulier tot het moment dat er een 

ontvangstbevestiging aan u is afgegeven.  

 

Bij overschrijding van het aantal inschrijvingen op de betreffende voorkeuzenummers zal er een toewijzing 

plaatsvinden. Het is belangrijk dat u een weloverwogen rangvolgorde van voorkeur aangeeft op dit formulier. Per 

adres is één inschrijving toegestaan. U kunt alleen op uw eigen naam inschrijven, aldus niet voor of namens een 

ander. Het is niet noodzakelijk dat u meerdere bouwnummers aangeeft, maar het vergroot wel de kans op 

toewijzing.  

 
 

Ondertekening 
Inschrijver en (eventueel) echtgenoot/partner verkla(a)r(t)en de gevraagde gegevens naar waarheid te hebben 

ingevuld. Alleen volledig en correct ingevulde formulieren worden  

 

Beide partijen kunnen aan de invulling van dit formulier geen rechten ontlenen. De op dit formulier ingevulde 

financiële gegevens worden tot één maand na de levering van de laatste woning bij de notaris opgenomen in de 

administratie van de makelaar en vervolgens vernietigd. De makelaar verklaart de gegevens alleen te gebruiken 

voor het desbetreffende project en zijn digitale nieuwbouwdatabase en -platform (waar u zich na het project weer 

kunt uitschrijven) en niet te delen met derden (buiten de ontwikkelaar i.v.m. de toewijzing).  

meegenomen in de toewijzing. 

 

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend te ………….……………….. op   ……………………. 2019 
 

 

Handtekening inschrijver:                                   Handtekening partner: 
 

 

…………………………………….                                      ……………………………………. 
 

 

 
Verkoop en informatie                                                                        Ontwikkeling 
 

 
 

 

 

 
  Lange Tiendeweg 104   Keerkring 7                                     

  2801 KK Gouda    2801 DG Gouda    

  0182-577700    0182- 590905                                          

 gouda@vanherk.nl   nieuwbouw@dekoningwonen.nl         
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