Persoonlijke gegevens
Belangstellende A
Naam

:

Voornamen voluit

:

Geboortedatum

:

Adres

:

Postcode/woonplaats

:

Telefoon privé

:

Telefoon mobiel

:

E-mail

:

Beroep

:

afwezig / vakantie

: van

Identiteitsbewijs & nr.

:

Ongehuwd / gehuwd / samenwonend*

Belangstellende B
M/V

t/m

-

M/V

van

t/m

gemeensch. van goederen / huwelijkse voorw*

* doorhalen wat niet van toepassing is.

Indien de woning(en) van uw voorkeur geopteerd c.q. verkocht
is / zijn, wenst u dan voor één van de andere woningen in
aanmerking te komen?

O ja

O nee

Heeft u een huurwoning?

O ja

O nee

Heeft u een eigen koopwoning?

O ja

O nee

Staat uw koopwoning te koop?

O ja

O nee

Heeft u recentelijk een financiële scan laten uitvoeren?

O ja

O nee

Heeft u een financieringsvoorbehoud nodig?

O ja

O nee

(gezamenlijk) bruto inkomen per maand

€

Voorkeuren
Naar welke woning(en) gaat uw voorkeur uit? U kunt een keuze maken uit
de bouwnummers zoals vermeld in de verkoopdocumentatie en de prijslijst.
voorkeur: woningnummer:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Informatie
Hoe bent u over het plan geïnformeerd?
O
O
O
O
O
O
O

via de website www.wonenaanmerenstein.nl
via de gemeente Laarbeek
via de makelaars
via advertenties in de DeMooiLaarbeekKrant
via Funda
via Facebook
anders namenlijk:

Disclaimer:
- Dit inschrijfformulier is geheel vrijblijvend en geeft geen recht op toewijzing. Zowel de ingeschrevene
als de verkopende partij kan door inlevering / inzending van dit formulier niet verplicht worden
tot koop of verkoop.
- De door u verstrekte gegevens zullen door ons strikt vertrouwelijk worden behandeld.
- Verkoper behoudt zich het recht voor het object te gunnen aan de gegadigde van zijn keuze.
- Bij beschikbaarheid van de door u opgegeven bouwnummers, neemt de makelaar contact met u op.

Mocht uw voorkeur niet beschikbaar zijn, dan plaatsen wij uw inschrijving op de reservelijst.
U wordt dan uitgenodigd wanneer alsnog een woning van uw voorkeur beschikbaar komt.
- In verband met de wet bescherming persoongegevens wijzen wij u erop dat uw gegevens worden

opgenomen in een bestand dat ter beschikking komt van de bij de verkoop betrokken partijen.
- Een overeenkomst tussen partijen is alleen dan tot stand gekomen indien betrokken partijen de

koop- en aanneemovereenkomst hebben ondertekend. Partijen zijn niet gebonden aan toezeggingen in
welke vorm of aard ook, enkel de koop-/aanneemovereenkomst bindt partijen.

Handtekening belangstellende A

Handtekening belangstellende B

Plaats en datum:

Plaats en datum:

U dient dit formulier uiterlijk 30 mei 2018 te mailen of te sturen naar:
Contactpersoon:
Paul Stienen
T
E

0492 - 38 66 00
info@berkkerkhof.nl

Contactpersoon:
Marlon Huijbers
T
E

0492 - 66 18 84
info@heuvel.nl

