
Z.O.Z.

Inschrijfformulier
10 nieuwbouw appartementen

’t Nieuwe Hofje te ’s-Gravendeel

Persoonlijke gegevens
Aspirant koper Partner / medekoper

Naam ………………………………..………………. m / v ..……………………..………………………… m / v
Voornamen voluit ………………………….……………………………… …………..………………………………………………

Geboorteplaats …………..……………………………………………… ………..…………………………………………………
Geboortedatum ………………..………………………………………… …………………..………………………………………

Adres ……………………..…………………………………… ………………………..…………………………………
Woonplaats & postcode …………………………..……………………………… ……………………………..……………………………

Telefoon overdag ………………………………..………………………… …………………………………..………………………
Telefoon ´s avonds ……………………………………..…………………… ………………………………………..…………………

(eventueel) op vakantie van………………………..t/m……………………….. …………………………………………………………..
E-mail ………………………………………………………….. ………………………………………………………….

Beroep …………………………………………..……………… ………………………………………….………………
Burgerlijke staat O ongehuwd O geregistreerd partnerschap

O gehuwd in gemeenschap van goederen O gehuwd op huwelijkse voorwaarden

Samenstelling huishouden
Aantal personen ……… personen

O alleenstaand O getrouwd / samenwonend
O alleenstaand met …… kind(eren) O getrouwd / samenwonend met …… kind(eren)

Voorkeur bouwnummers
Naar welk bouwnummer gaat uw voorkeur uit?

1e keus bwnr:…….… 5e keus bwnr:………. 9e keus bwnr:……….

2e keus bwnr:………. 6e keus bwnr:………. 10e keus bwnr:……….
3e keus bwnr:………. 7e keus bwnr:……….
4e keus bwnr:………. 8e keus bwnr:……….

Huidige woning
Uw huidige woning is een O koopwoning O huurwoning O inwonend O anders, namelijk

………………………..
Welk type is uw

huidige woning?
O tussenhuis O 2-onder-1-kap
O hoekwoning O vrijstaand

O appartement / flat
O anders, namelijk …………………

Koopwoning
Is uw woning belast met

een hypothecaire
geldlening? ……………………………………………………………………………………………………………………

Bedrag restant schuld ……………………………………………………………………………………………………………………
Geschatte verkoopwaarde ……………………………………………………………………………………………………………………
Wilt u vrijblijvend geïnformeerd worden
over de verkoop van uw huidige woning?

O ja
O nee
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Huurwoning
Wat is de kale huurprijs

van uw woning? …………………………………………………………………………………………………………………..
Wie is de verhuurder? ……………………………………………………………………………………………………………………

Financiering / financiële middelen
Welk bedrag heeft u zelf

aan eigen geld
beschikbaar voor aankoop

van de woning? ……………………………………………………………………………………………………………………
Heeft u of uw partner naast

een evt. hypotheek nog
andere persoonlijke

financiële verplichtingen?

O nee / O ja

Bedrag lening Euro: ………………………….     Bedrag maandbetaling Euro: …..……………….

Heeft u al een hypotheek-
gesprek gehad en weet u
wat u kunt lenen?

O ja
O nee
O ik ga geen hypotheek aanvragen

Laatste vraag
Hoe bent u met het project in aanraking gekomen? U kunt meerdere antwoorden aankruisen.
O via een advertentie O via facebook
O via een flyer O anders nl……………
O via de makelaars site

Dit formulier is geheel vrijblijvend, zowel de ingeschrevene(n) als de verkoper verplichten zich
niet tot koop of verkoop. Bovenstaande vragen zijn naar waarheid ingevuld. De op dit formulier
ingevulde gegevens en de eventueel nader te overleggen gegevens worden vertrouwelijk
behandeld. Indien u bezwaar heeft tegen het verstrekken van de gevraagde informatie, kan
e.e.a. worden toegelicht in een persoonlijk gesprek.
Dit formulier dient u af te geven, te e-mailen of toe te sturen naar Makelaardij de Jong te
Puttershoek of Oud-Beijerland.

Makelaardij de Jong
Pieter Repelaerstraat 61-B, 3297 BL Puttershoek
West-Voorstraat 29, 3262 JP Oud-Beijerland
Tel.: 078-673 6255
E-mail: puttershoek@makelaardijdejong.nl
Website: www.makelaardijdejong.nl

Handtekening Plaats en datum

………………………………………………………

………………………………………………………

…………………………………………………………..


