
 

 

 
 
 

 
 
 

Inschrijfformulier voor het plan  
“Pesanthof” in Westmaas 

         9 eengezinswoningen, 8 (halfvrijstaande) 2-onder-1 kapwoningen en 3 vrije kavels 
 
Hierbij meld ik mij aan als geïnteresseerde voor de koop van een woning in het plan “Pesanthof” te Westmaas. 

 
Naam     : ______________________________________________________ 
Adres    : ______________________________________________________ 
Postcode en woonplaats  : ______________________________________________________ 
Telefoonnummer   : ___________________________ mobiel _____________________ 
E-mailadres   : ______________________________________________________ 
Geboortedatum   : ______________________________________________________ 
 
Indien van toepassing verzoeken wij u onderstaand de gegevens van uw echtgeno(o)t(e)/partner in te vullen: 
 
Naam    : ______________________________________________________ 
Adres    : ______________________________________________________ 
Postcode en woonplaats  : ______________________________________________________ 
Telefoonnummer   : ___________________________ mobiel _____________________ 
Geboortedatum   : ______________________________________________________ 
 
Laat u een koop- of huurwoning in de achter?           KOOP/HUUR/GEEN 
 
Hieronder kunt u uw volgorde van voorkeur invullen.  Deze volgorde van voorkeur is puur informatief en vrijblijvend.  
Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. 
 
 1e keus bouwnummer:  ……………………  
 2e keus bouwnummer:  ..………………….. 
 
Inschrijving 
Geïnteresseerden kunnen zich vanaf donderdag 19 maart 2020 tot en met uiterlijk donderdag 2 april 2020 inschrijven. Het 
inschrijfformulier kunt u inleveren aan de balie of aanleveren per e-mail bij Makelaardij Groote Waard te Oud-Beijerland of bij 
Ooms Makelaars te Barendrecht. Als u geïnteresseerd bent in de koop van een woning of vrije kavel, maar u kunt zich om een 
of andere reden niet zelf inschrijven, dan kunt u het inschrijfformulier ook door een gemachtigde in laten dienen.  
 
Toedeling 
Na de sluiting van de inschrijving zullen de bouwnummers door de makelaars in overleg met de ontwikkelaar worden 
toebedeeld. Makelaardij Groote Waard of Ooms Makelaars zullen zo spoedig mogelijk na de toebedeling alle inschrijvers 
benaderen. Binnen enkele dagen daarna zal worden gestart met het benaderen van de geïnteresseerden op basis van 
de toebedeling. Op dat moment kan een keuze gemaakt worden uit de dan beschikbare woningen/bouwnummers en 
wordt een afspraak gemaakt voor een vervolggesprek op het kantoor van Makelaardij Groote Waard te Oud-Beijerland 
of op het kantoor van Ooms Makelaars te Barendrecht. Tijdens dit gesprek wordt u nader geïnformeerd over het 
nieuwbouwplan.  
 
Makelaardij Groote Waard                                                       Ooms Makelaars Barendrecht 
Vierwiekenplein 32                                                                   Brugge 3 
3262 AN  Oud-Beijerland                                                         2993 LB  Barendrecht 
0186-666911                                                                            0180-626500 
info@grootewaard.nl                                                                barendrecht@ooms.com 
 
Openingstijden kantoor makelaar:                                           Openingstijden kantoor makelaar: 
Maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.30 uur.                     Maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.30 uur. 
Zaterdag op afspraak.                                                              Zaterdag op afspraak.                         
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