INSCHRIJFFORMULIER
PERSOONLIJKE GEGEVENS AANVRAGER

MEDE-AANVRAGER

Achternaam

Achternaam

Voornamen voluit

Voornamen voluit

Geboortedatum

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteplaats

Adres

Adres

PC/Woonplaats

PC/Woonplaats

Telefoonnummer

Telefoonnummer

Beroep

Beroep

E-mailadres

E-mailadres

Nationaliteit

Nationaliteit

IK SCHRIJF MIJ IN VOOR EEN:
❏

Bijzondere hoekwoning

❏

Tussenwoning

❏

Hoekwoning speciaal

VOORKEUR BOUWNUMMERS:

Woningen

1e voorkeur

2e voorkeur

3e voorkeur

Bouwnummer

HUIDIGE WOONSITUATIE:
❏

Eigen woning

❏

Huurwoning

❏

Inwonend bij derden

BURGERLIJKE STAAT:
Gehuwd/Geregistreerd partner/Ongehuwd*
Gemeenschap van goederen/Huwelijkse voorwaarden*

(*doorhalen wat niet van toepassing is)
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4e voorkeur

5e voorkeur

INSCHRIJFFORMULIER
Ik heb mij/wij hebben ons laten informeren over de haalbaarheid van de hypotheek: JA/NEE*
Zo ja, door welke partij?

Zo nee, wenst u hiervoor een afspraak te maken? JA/NEE*
(* doorhalen wat niet van toepassing is)
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 vijf. U bent dus niet verplicht vijf voorkeuren aan te
geven.
» Indien er geen bouwnummer voor u kan worden gereserveerd, wordt u op de reservelijst geplaatst. U wordt dan door de makelaar
benaderd, zodra de situatie zich voor u positief ontwikkeld.
» Tijdens het optiegesprek zal u om een kopie ID/Paspoort en een werkgeversverklaring worden gevraagd.
De inschrijving sluit op vrijdag 18 oktober 2019 om 16.00 uur. Graag ontvangen wij uw inschrijfformulier vóór deze datum ingevuld retour
op onderstaand adres of per e-mail. Niet compleet ingevulde formulieren worden niet meegenomen.

BRANDT MAKELAARS
Verkeersweg 5
3842 LD Harderwijk
info@brandtmakelaars.nl
T +31(0) 341 416 426
www.brandtmakelaars.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
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