
Inschrijfformulier De Marezhof fase 6
Aanvrager  m / v * Partner m / v *

Achternaam:  Achternaam:

Voornamen (voluit):  Voornamen (voluit):

 

Adres:  Adres:

Postcode:  Postcode:

Woonplaats:  Woonplaats:

 

Geboortedatum:  Geboortedatum:

Geboorteplaats:  Geboorteplaats:

 

Burgerlijke staat: 

Gehuwd / samenwonend / alleenstaand *    

Gehuwd met / zonder huwelijksvoorwaarden * (Indien van toepassing)

 

Telefoon privé:  Telefoon privé:

Mobiel:  Mobiel:

Email:  Email:

Handtekening:  Handtekening:

 

 

 

 

 

 

Vakantie van: tot (Indien van toepassing)

Telefonisch bereikbaar: Ja / Nee* (Indien van toepassing)

 

 Aanvrager  Partner

Vast dienstverband: JA / NEE *  JA / NEE *

Wat is uw bruto jaarinkomen: €  € 

Heeft u persoonlijke verplichtingen (lening / financiering / alimentatie)?: € p/mnd € p/mnd

Beschikbare eigen middelen: €  €

Huidige woonsituatie: Huurwoning / Koopwoning / Inwonend * 

Wat is de kale huurprijs of verkoopwaarde?:        €  €

* Doorhalen wat niet van toepassing is z.o.z. p



Onderstaand kunt u uw voorkeur in volgorde van kavelnummer aangeven: 

1e keuze: 4e keuze: 7e keuze: 10e keuze: 13e keuze:

2e keuze: 5e keuze: 8e keuze: 11e keuze: 14e keuze:

3e keuze: 6e keuze: 9e keuze: 12e keuze: 

Onderstaand kunt u uw voorkeur voor type woning aangeven: 

—    Woningtype Groenesteyn is verplicht op kavel 1 en 2.

—    Woningtype Weerdesteyn is verplicht op kavel 6 en 11.

—    Bij de kavels 3 en 8 is een erker verplicht. Voor deze kavels kan worden gekozen voor de woningtypes Hagesteyn en Valkensteyn.

—    Voor de overige kavels zijn de woningtypes Hagesteyn, Valkensteyn en Weerdesteyn, behoudens het kleurenpallet, uitwisselbaar.

 

Procedure inschrijving

Door middel van dit inschrijfformulier toont u uw interesse in één van de 14 kavels in het nieuwbouwproject De Marezhof fase 6 in Maarsbergen.  

Het is van belang dat het inschrijfformulier volledig is ingevuld. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.  

U kunt dit ingevulde formulier inleveren bij of mailen aan:

Renes Makelaars Punt Makelaars

Kampweg 3,  Noorderstraat 8

3941 HC Doorn   3512 VX Utrecht   

Telefoon: 0343-441280  Telefoon: 030-2737464

info@renesmakelaars.nl nieuwbouw@puntmakelaars.nl

Bij correcte ontvangst van uw inschrijfformulier ontvangt u ter bevestiging een e-mail van Renes Makelaars of Punt Makelaars. De woningen zullen worden 

toegewezen op basis van voorkeur, financiële draagkracht, beschikbaarheid en/of eventuele andere voorbehouden. 

 

Aanmelding geschiedt geheel vrijblijvend en zonder verplichting tot koop. De inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, hetgeen inhoudt dat

uitsluitend de op dit formulier vermelde aanvrager(s) op het opgegeven woonadres voor het/de voorkeursnummer(s) in aanmerking kan/kunnen komen.

Echtparen die samen een woning willen kopen dienen het formulier dan ook samen in te vullen. Aan de aanmelding kunnen geen rechten worden ontleend.

Uiteraard zullen wij zeer discreet omgaan met de door u verstrekte informatie.
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n Type Groenesteyn (Kavels 1 en 2) n Type Hagesteyn n Type Valkensteyn n Type Weerdesteyn (Kavels 6 en 11)


