Inschrijfformulier
KLOOSTERKWARTIER SAN RUFINO

AANVRAGER

MEDE-AANVRAGER

Naam
Voornamen
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adres
Postcode
Woonplaats
Nationaliteit
Telefoon privé
Telefoon zakelijk
Mobiel
E-mailadres
Burgelijke staat

Gehuwd

Geregistreerd partnerschap

Gemeenschap van goederen
Huidige woonsituatie

Huurwoning

Indien eigen woning;
geschatte verkoopwaarde

€

Eigen woning:
restant hypotheekschuld

€

Eigen woning

Ongehuwd *

Huwelijkse voorwaarden *
Inwonend bij derden *

AANVRAGER

MEDE-AANVRAGER

Vast dienstverband
Bruto jaarinkomen **
Overige financiële
verplichtingen ***

Nee

Ja *

€

Nee

Ja *

€

* Aanvinken wat van toepassing is.
** Bruto jaarinkomen = 12 x maandsalaris + vakantiegeld + evt. 13e maand
*** Een financiële verplichting is bijvoorbeeld een persoonlijke lening of een doorlopend krediet. Een hypotheek valt hier niet onder.

Uw persoonsgegevens worden door ons goed beschermd en niet op andere wijze gebruikt dan voor de verwerking van een
bouwnummertoewijzing, binnen het project Kloosterkwartier. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan voor deze procedure noodzakelijk
is. Met de ondertekening van dit formulier bent u ermee akkoord dat wij uw gegevens voor bovengenoemde doeleinden gebruiken.

1

Voorkeur bouwnummers
Ik heb mij/wij hebben ons laten informeren over de haalbaarheid van de hypotheek:

Nee *

Ja

Zo ja, door welke partij?
TOEWIJZING

Voorkeur

1e

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

9e

10e

Bouwnummer
Na de sluitingsdatum wordt mede op basis van financiële haalbaarheid, geïnventariseerd welke
bouwnummers worden toegewezen. Verkoop geschiedt te allen tijde door gunning verkoper.
ZELFBEWONING

Beoogt u de woning te kopen met als doel er zelf in te gaan wonen?

Ja

Nee *

INSCHRIJVING

De inschrijving is persoonsgebonden, hetgeen inhoudt dat uitsluitend de op dit formulier vermelde
aanvrager(s) voor het/de voorkeursbouwnummer(s) in aanmerking kan (kunnen) komen. Dubbele
inschrijvingen worden niet geaccepteerd.
■

■

U heeft een vrije keuze in het aantal aan te geven voorkeuren met een maximum van tien.
U bent dus niet verplicht tien voorkeuren aan te geven.
Tijdens het (optie)gesprek zal u om een kopie ID/Paspoort worden gevraagd.

Graag ontvangen wij uw inschrijfformulier ingevuld retour op een van de onderstaande adressen of
per e-mail.

Stationsstraat 20
5461 JV Veghel
0413-378921
nieuwbouw@raadhage.nl

makelaars

Postbus 288
3940 AG Doorn
085-76 00 523
welkom@si-no.nl

Aanvrager (en mede-aanvrager) verklaart/verklaren de gevraagde gegevens naar waarheid te hebben
ingevuld. Tevens verklaart hij/verklaren zij slechts één gezamenlijke inschrijving te hebben ingevuld.
Datum

Plaats

Handtekening aanvrager

Handtekening mede-aanvrager

* Aanvinken wat van toepassing is.

Uw persoonsgegevens worden door ons goed beschermd en niet op andere wijze gebruikt dan voor de verwerking van een
bouwnummertoewijzing, binnen het project Kloosterkwartier. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan voor deze procedure noodzakelijk
is. Met de ondertekening van dit formulier bent u ermee akkoord dat wij uw gegevens voor bovengenoemde doeleinden gebruiken.
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