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Aan onvolkomenheden in deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Alle maten zijn ±. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. 
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                                           Kandidaat-huurder  Evt. Partner                                      r                 
 
Naam    : .................................. ............................... 
 
Voornamen   : .................................. ............................... 
 
Geboortedatum  : .................................. ............................... 
 
Adres    : .................................. ............................... 
 
Postcode/woonplaats  : .................................. ............................... 
 
Telefoon privé  : .................................. ............................... 
 
Telefoon zakelijk  : .................................. ............................... 
 
Emailadres   : ………………………. …………………….. 
  
Burgerlijke staat  : gehuwd / ongehuwd gehuwd / ongehuwd 
 
Nationaliteit   : ................................. ............................... 
 
Aantal bewoners  : .................. personen 
 
D                                                                                                                                       d                     
 
Alphen aan den Rijn,  
d.d.: ___ - ___ - 2019 
 
 

 
Beschikt u over een eigen koopwoning en heeft u interesse in een vrijblijvende 
waardebepaling dan kunt u dat hieronder aangeven.  
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op voor een afspraak. 
 

☐ Ik wil graag een afspraak maken voor een vrijblijvende waardebepaling 


