
     

 

    

Inschrijfformulier 

De inschrijving van Gardenier sluit op 2 augustus om 12:00 uur.  

Met dit formulier schrijf ik mij/ schrijven wij ons in als kandidaat voor de koop van een woning in project 

Gardenier te Den Haag. 

 

    Aspirant koper heer/mevrouw* Partner/medekoper heer/mevrouw* 

Naam:    _________________________  _________________________ 

Voornamen:   _________________________  _________________________ 

Adres:    _________________________  _________________________ 

PC en woonplaats:  _________________________  _________________________ 

Geboortedatum:  _________________________  _________________________ 

Geboorteplaats:  _________________________  _________________________ 

Mobiel:    _________________________  _________________________ 

Telefoon:   _________________________  _________________________ 

E-mailadres:   _________________________  _________________________ 

Burgerlijke staat:  * ongehuwd    * gehuwd: gemeenschap v. goederen 

    * samenlevingscontract   * gehuwd: huwelijkse voorwaarden 

    * geregistreerd partnerschap 

 

Werk: 

Naam bedrijf:   _________________________  _________________________ 

Functie:   _________________________  _________________________ 

Bruto jaarsalaris:  €  _______________________  €  _______________________ 

In dienst sinds:   _________________________  _________________________ 

 

Huidige woning:  * koopwoning    * koopwoning 

    * huurwoning    * huurwoning 

Koopwoning: 

Belast met hypotheek:  * nee     * nee 

    * ja     * ja 

Hypotheekinstelling:  _________________________  _________________________ 



Bedrag restant schuld:  _________________________  _________________________ 

Geschatte verkoopwaarde: _________________________  _________________________ 

Huurwoning: 

Kale huurprijs:   _________________________  _________________________ 

 

Financiering / financiële middelen 

Bent u van plan eigen geld  

voor de aankoop van de  * nee   * ja, namelijk  €  _______________________ 

woning te gebruiken? 

Heeft u of uw partner  

persoonlijke financiële   * nee 

verplichtigingen?   * ja, namelijk  Bedrag lening: €  _______________________ 

       Maandbetaling: €  _______________________ 

Samenstelling (toekomstig) huishouden 

Aantal personen: ______ waarvan ______ kinderen in de leeftijd van _________________________. 

 

Gaat u binnenkort op vakantie? 

Wij zijn op vakantie van _________________________ tot en met _________________________. 

 

Voorkeur bouwnummer(s) 

Let op! Niet opgegeven bouwnummers worden niet aan u toegewezen. 

1e keuze: ____  3e keuze: ____  5e keuze: ____  7e keuze: ____ 

2e keuze: ____  4e keuze: ____  6e keuze: ____  8e keuze: ____ 

 

Door dit formulier te tekenen gaan wij akkoord met de toewijzingsregels en voorschriften en geven wij 

toestemming om de ingevulde gegevens en de eventueel nader te overleggen gegevens op te nemen in de 

door Bouhuisen groep en de aan dit verkooptraject verbonden partijen gevoerde administraties. Zij zullen 

deze gegevens strikt vertrouwelijk behandelen. Indien u bezwaar heeft tegen het verstrekken van de 

gevraagde informatie, kan e.e.a. worden toegelicht in een persoonlijk gesprek.  

 

Handtekening aspirant koper    Handtekening partner / medekoper 

 

_________________________    _________________________ 

Plaats en datum     Plaats en datum 

_________________________    _________________________ 


