
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik / wij* wensen in aanmerking te komen voor één van de nieuwbouwwoningen in plan ‘De Vossenburglaan’ 

Aanvrager    󠄜 ⌂ man󠄜 ⌂ vrouw *  

Achternaam  

Voornaam + initialen  

Adres  

Postcode + woonplaats  

Telefoon privé  

Telefoon werk/mobiel  

E-mailadres  

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

Huidige woonsituatie Huurwoning / Koopwoning / Inwonend * 

Burgerlijke staat Gehuwd / Ongehuwd / Samenwonend / Geregistreerd partnerschap * 

 

Partner ⌂ man󠄜  󠄜⌂ vrouw *  

Achternaam  

Voornaam + initialen  

Adres  

Postcode + woonplaats  

Telefoon privé  

Telefoon werk/mobiel  

E-mailadres  

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

Huidige woonsituatie Huurwoning / Koopwoning / Inwonend * 

Burgerlijke staat Gehuwd / Ongehuwd / Samenwonend / Geregistreerd partnerschap * 

* Doorhalen wat niet van toepassing is 

 

Inschrijfformulier ‘De Vossenburglaan’    
Tersluis in Meerstad   

 

 
 

Insc 
 
 



Naar welk bouwnummer gaat uw voorkeur uit? 

 

Voorkeur 1e 2e 3e 4e 5e 6e 

 

Bouwnummer 

 

      

 

Welke situatie is op u van toepassing? 

 

 Ik heb wel / niet* een financiële check gedaan bij: ………………………………………………………………... 

 Ik kan wel / niet* kopen zonder voorbehoud verkoop eigen woning. 

 Ik wil graag wel / niet* een vrijblijvende waardebepaling van mijn eigen woning. 

 

*Doorhalen wat niet van toepassing is 

 
Verklaring en ondertekening: 

 

Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld en slechts één inschrijving per (toekom-

stig) huishouden te hebben ingediend. Dit formulier is persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien er meerdere  

gegadigden zijn voor dezelfde woning, wordt de toewijzingsvolgorde door de ontwikkelaar vastgesteld. Kan󠄜didaten󠄜 󠄜welke 󠄜kun󠄜n󠄜en󠄜 󠄜

kopen󠄜 󠄜zon󠄜der 󠄜voorbehoud 󠄜verkoop 󠄜eigen󠄜 󠄜won󠄜in󠄜g 󠄜gaan󠄜 󠄜in󠄜 󠄜de 󠄜toewijzin󠄜g 󠄜voor 󠄜op 󠄜kan󠄜didaten󠄜 󠄜met 󠄜een󠄜 󠄜voorbehoud 󠄜verkoop 󠄜eigen󠄜 󠄜wo-

n󠄜in󠄜g. 

 

Dit formulier dient uiterlijk: woensdag 17 juli a.s. vóór 12:00 uur ingeleverd te worden bij Pandomo Makelaars op  

Kantoor (Griffeweg 81, Groningen) of per e-mail (info@pandomo.nl). Na het toekennen van de opties wordt u door de  

makelaar geïnformeerd en uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. U kunt maar op één woning een optie nemen. Ook wanneer u 

geen woning toegewezen heeft gekregen, wordt u hierover geïnformeerd door de makelaar. U wordt dan op een reservelijst gezet. 

Zodra een kavel vrij van optie komt, wordt de eerstvolgende van de reservelijst benaderd.  

 

Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen. Inschrijfformulieren die na de  

sluiting van de inschrijftermijn binnenkomen, worden automatisch achteraan de reservelijst gezet. 

 

Over de uitslag van de toewijzing kan niet worden gecorrespondeerd. 

 

Plaats     Datum:     Handtekening(en): 

 

 

 

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

 

Verkoop:     Ontwikkeling en realisatie: 

  
                  
Griffeweg 81 
9723 DT Groningen     
050 - 8533 733        
info@pandomo.nl 

 

mailto:info@pandomo.nl

