INSCHRIJFFORMULIER
KLOOSTERVELDEN FASE 6d Vrije kavels

Naam: ....…………………………………………………………………………….………..…….dhr 0 / mw 0
Geboorteplaats en datum: ………………………………………………………………………….…..……….
Adres: …………………………………………………………………………………………………...…………
Postcode &plaats:……………………………………………………………………………….……...………...
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………...
E-mail: …………………………………………………………………………….............................................
Burgerlijke staat: ……………………………………………………………………………..............................
Huidige woning betreft:

0 koopwoning 0 huurwoning 0 inwonend

Partner
Naam: ………………………………………………………………………………………..….....dhr 0 / mw 0
Geboorteplaats en datum: ……………………………………………………………………………..……….
Adres: ………………………………………………………………………………………………………..……
Postcode &plaats:

…………………………………………………………………………………………...

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………..………...
E-mail: ……………………………………………………………………………............................................
Burgerlijke staat: ……………………………………………………………………………..............................
Huidige woning betreft:

0 koopwoning 0 huurwoning 0 inwonend

Het invullen van onderstaande gegevens is niet verplicht maar kan van invloed zijn bij de toewijzing van
woningen.

Financiële gegevens
Bruto jaarinkomen: …………………………………………………………………………………..…..……...
Bruto jaarinkomen partner: ………………………………………………………………………......…………
Eigen middelen: ……………………………………………………………………….…………………….......
Persoonlijke verplichtingen ca. €…………………………………….p/m (lening, financiering, alimentatie)
Overige relevante financiële informatie: ……………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………................................................................
……………………………………………………………………………...………………………………………
Huidige woonsituatie: koopwoning / huurwoning / thuiswonend / SlimmerKopen
Wat is de WOZ-waarde van uw koopwoning €……………………………………………..
Wat is de huidige hypotheekschuld van uw koopwoning €………………………………..
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Hieronder dient u uw voorkeur voor de verschillende bouwnummers in volgorde van belangrijkheid
aan te geven.
1e keus is bouwnr …………………. 5e keus is bouwnr ……..….….….
2e keus is bouwnr …….………..…. 6e keus is bouwnr ……..…..…….
3e keus is bouwnr ………..........…. 7e keus is bouwnr ……..……..….
4e keus is bouwnr ……....……...….
Hieronder kunt u informatie plaatsen die u van belang acht voor ons:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…..



Heeft u na het bestuderen van de informatie interesse? Vul dan dit formulier in.



U kunt dit formulier digitaal (info@makelaardijolav.nl) of per post bij ons inleveren op kantoor
(Kapelstraat 11, 5591 HC Heeze).



Indien u op vakantie gaat of lang van huis bent, vermeld dan op dit formulier de periode en
hoe u bereikbaar bent.



Inschrijvers hebben geen bezwaar dat de gegevens worden gebruikt door een onafhankelijke
hypotheekadviseur voor een geheel vrijblijvend en gratis financieel adviesgesprek.



Alleen ondertekende en volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Deze inschrijving geschiedt vrijblijvend zonder enige verplichting tot koop en wordt strikt
vertrouwelijk behandeld. Aan deze inschrijving kunnen geen rechten ontleend worden.
Datum: ………………………….
Handtekening(en):

…………………………….…….

………………………..…..…….
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Makelaardij OLAV Veldhuizen b.v.
Kapelstraat 11
5591 HC Heeze
info@makelaardijolav.nl
040 – 22 33 345
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