INSCHRIJFFORMULIER

BLARICUMS WIJDE BLICK FASE II
Gegevens kandidaat-koper(s)
naam en voorletters

:

voornamen voluit

:

adres en huisnummer

:

Partner

postcode en woonplaats :
geboortedatum

:

geboorteplaats

:

telefoon

:

E-mail

:

Uw keuze in volgorde van voorkeur:
(De keuze bestaat uit de bouwnummers 1 tot en met 14 en 20 tot en met 23)
Als bijv. bwnr 4 uw eerste keuze is plaatst u een 1 in het vakje onder 4.
bouwnr
keuze

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

20

21

22

23

Financieringstoets:

□
□
□

Ja, Hyppe mag contact met mij opnemen om vrijblijvend een
financieringstoets te verstrekken.
Nee, ik laat zelf een financieringstoets uitvoeren bij een hypotheekverstrekker
naar keuze.
Nee, ik heb geen financiering nodig

Voorbehouden: (* doorhalen wat niet van toepassing is)
Nee* / ja*, te weten

(bijv. financiering)

Financieringstoets

reeds uitgevoerd* / in uitvoering* / niet bekend*

Beschikbare eigen middelen

nee* / ja*, €……………………….

Huidige woonsituatie

huurwoning* / koopwoning*

Waardebepaling

nee* / ja*, ik wil graag een vrijblijvende
waardebepaling van mijn eigen woning

Toewijzing
Indien er naar het oordeel van de ontwikkelaar meerdere gelijkwaardige kandidaten
voor één bouwnummer zijn, zal de toewijzing plaatsvinden middels loting.
Akkoordverklaring
Door ondertekening van dit formulier verklaart u, als kandidaat, dat u bekend bent en
akkoord gaat met de selectie- en inschrijfvoorwaarden zoals vermeld op dit formulier.
Plaats

:

Datum

:

Handtekening

:

Dit formulier dient u volledig ingevuld, samen met een financieringstoets, ondertekend
uiterlijk maandag 9 september 2019 om 12.00 uur in te leveren bij:
Voorma en Walch Makelaars in het Gooi
Ceintuurbaan 22, Huizen
Telefoon: 035-5253135
nieuwbouw@voorma-walch.nl
www.voorma-walch.nl
Formulieren die na dit tijdstip binnenkomen, komen niet meer voor de 1e toewijzing in
aanmerking.
U dient er zelf voor zorg te dragen dat u in het bezit komt van een ontvangstbevestiging.
Aan dit formulier kunnen geen rechten worden ontleend, Huizen augustus 2019.

