
                     

 

INSCHRIJFFORMULIER HET HAVENHUYS 
 

Indien u in aanmerking wenst te komen voor één van de appartementen in Het Havenhuys in 

Alphen aan den Rijn, dient u dit formulier in te leveren uiterlijk 26 april 2019 vòòr 12.00 uur. 

De door u ingevulde gegevens worden vertrouwelijk behandeld.  
 

U kunt het formulier inleveren bij: 

- Deerenberg & Van Leeuwen, Raoul Wallenbergplein 21, 2404 ND Alphen aan den Rijn  

- De Koning makelaars, Europalaan 67, 2408 BJ Alphen aan den Rijn 
 

U kunt het formulier ook mailen naar: inschrijving@dekoningwonen.nl of makelaardij@deerenberg.nl 
 

 

 Belangstellende I     Belangstellende II  
 

Roepnaam :___________________________  ___________________________ 
 

Voornamen :___________________________  ___________________________ 
  

Tussenvoegsel :___________________________  ___________________________ 
 

Achternaam :___________________________  ___________________________ 
 

Postcode :___________________________  ___________________________ 
 

Huisnummer :___________________________  ___________________________ 
  

Straat :___________________________  ___________________________ 
 

Plaats :___________________________  ___________________________ 
 

(Mobiele)telefoon :___________________________  ___________________________ 
 

Geboortedatum :___________________________  ___________________________ 
  

Geboorteplaats :___________________________  ___________________________ 
 

E-mail :___________________________  ___________________________ 
 

 

Burgerlijke staat   :  0 Gehuwd  in gemeenschap van goederen 

0 Gehuwd onder huwelijkse voorwaarden 

0 Samenwonend 

0 Alleenstaand 
 

Kinderen inwonend:  0 Ja, aantal ….  O Nee 
 

Vakantie / afwezigheid 
 

Ik / wij zijn met vakantie of niet bereikbaar van …………………… t/m …………………….      /      N.V.T. 
 

 

Woonruimte 

Beschikt u nu over zelfstandige woonruimte?   ja    nee 
 

Indien u beschikt over een zelfstandige woonruimte, is dit: 

0 Een huurwoning 0 Een koopwoning 
 

Voorkeuren 

De ontwikkelaar stelt door middel van toewijzing de volgorde van de kandidaat kopers vast op basis van uw 

aanmelding én de door u aangegeven voorkeur(en) voor bouwnummers.  
 

Wij verzoeken u vriendelijk om uw voorkeur(en) aan te geven. Het is niet mogelijk om na toewijzing de  

opgeven voorkeuren te wijzigen of bouwnummers toe te voegen. Na de sluiting van de inschrijving wordt u 

binnen 5 werkdagen geïnformeerd over de toewijzing.  
 

1e keuze:  ___      3e   keuze: ___     5e   keuze: ___     7e   keuze: ___      9e keuze: ___ 
 

2e keuze:  ___      4e   keuze: ___     6e   keuze: ___     8e   keuze: ___      10e keuze: ___ 
 

11e keuze en verder: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Onderstaande vragen bent u niet verplicht om in te vullen indien u dit vanwege privacy redenen 

niet wenst. 

 

Dienstverband 

Belangstellende I      Belangstellende II  

0 Vast dienstverband    0 Vast dienstverband 

0 Bepaalde tijd     0 Bepaalde tijd  

0 Anders; ………………    0 Anders; …………………  

0 Bruto jaarsalaris €  ………………………… 0 Bruto jaarsalaris €  …………………………

  

Financiële middelen 

Welk bedrag heeft u zelf beschikbaar voor de aankoop van de woning?        €..................... 

Voorbehoud financiering benodigd?      0 Ja   0 Nee  

 

Woonruimte 

Als u beschikt over een eigen koopwoning: 
 

- De prijsklasse van de woning     €.....................  tot  €..................... 
 

- Hypotheekschuld op de huidige woning  €............................... 
 

 

Inschrijver en (eventueel) echtgenoot/partner verkla(a)r(t)en de gevraagde gegevens naar waarheid te hebben 

ingevuld. Tevens verklaren zij slechts één gezamenlijke inschrijving te hebben ingevuld. Alleen volledig en 

correct ingevulde formulieren worden meegenomen in de toewijzing. 
 

Beide partijen kunnen aan de invulling van dit formulier geen rechten ontlenen. De op dit formulier ingevulde financiële gegevens 

worden tot één maand na de levering van de laatste woning bij de notaris opgenomen in de administratie van de makelaar en 

vervolgens vernietigd. De makelaar verklaart de gegevens alleen te gebruiken voor het desbetreffende project en zijn digitale 

nieuwbouwdatabase en -platform (waar u zich na het project weer kunt uitschrijven) en niet te delen met derden (buiten de 

ontwikkelaar i.v.m. de toewijzing).  

 

Als uw inschrijfformulier correct door de makelaar is ontvangen, ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving per e-mail. Mocht u 

deze niet hebben ontvangen, neem dan contact met ons op voor de sluitingsdatum van de inschrijving. De makelaars nemen geen 

verantwoording voor uw inschrijfformulier tot het moment dat er een ontvangstbevestiging aan u is afgegeven. 
 

Plaats:   _________________________ 

 

Datum:  __________________________ 

 

 

Handtekening belangstellende I     Handtekening belangstellende II 

 

 

 

________________________     ____________________ 

 

 

 

         

                                    

Raoul Wallenbergplein 21 Europalaan 67 

2404 ND Alphen aan den Rijn 2408 BJ Alphen aan den Rijn 

0172-472651   0172-427305 

www.deerenberg.nl www.dekoningnieuwbouw.nl 

http://www.deerenberg.nl/
http://www.dekoningnieuwbouw.nl/

