Inschrijfformulier Mimosahof
Zwijndrecht

Persoonlijke gegevens:
Aspirant koper 1

Aspirant koper 2

0 ongehuwd

0 gehuwd (in alg. gem. van goederen)

0 geregistreerd partnerschap

0 gehuwd (huwelijkse voorwaarden)

Achternaam
Voorna(a)m(en) voluit
Adres
Postcode/woonplaats
Telefoonnummer 1
Telefoonnummer 2
E-mailadres
Burgerlijke staat

Voorkeur bouwnummers:
Keuze

Bouwnummer

Keuze

1e keus

7e keus

2e keus

8e keus

3e keus

9e keus

4e keus

10e keus

5e keus

11e keus

6e keus

12e keus

Bouwnummer

Reservering
Wanneer u een bouwnummer toegewezen is, krijgt u een optie van 1 week voor het bouwnummer van
uw keuze. In deze periode krijgt u de gelegenheid om weloverwogen uw definitieve aankoopbeslissing
te nemen.
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Financiën
Wellicht heeft u voor de aankoop van een woning géén financieringsvoorbehoud nodig. In dat geval kunt
u dit hieronder aangeven en geeft dit voorrang op kandidaten die dit wél nodig hebben.
○ Nee, ik wens geen voorbehoud voor financiering van mijn nieuwe woning

Toewijzing
De toewijzing zal eind maart 2019 plaatsvinden. Indien u een bouwnummer toegewezen krijgt, brengen
wij u direct op de hoogte. Ook wanneer wij u onverhoopt niet van een bouwnummer kunnen voorzien
krijgt u van ons een reactie. Bij de toewijzing wordt tevens gekeken naar de voorbehouden die door de
kandidaten worden gesteld. Dit houdt in dat als u bijvoorbeeld geen financieringsvoorbehoud wenst op
te nemen dit kan prevaleren boven een kandidaat die wel een financieringsvoorbehoud wenst op te
nemen.

Ondertekening
Aspirant koper verklaart dit formulier (2 pagina’s) volledig en naar waarheid te hebben ingevuld:

Datum:

Datum:

……………………………

……………………………

Aspirant koper 1

Aspirant koper 2

Let op: alleen compleet ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
Dit formulier kunt u inleveren bij één van onderstaande makelaars.

(uiterste inlevermoment is maandag 25 maart 2019)

Waltmann Makelaars

Wisse Makelaardij

Laan van Walburg 8

De Schoof 82

3332 GJ te Zwijndrecht

3341 EB te Hendrik-Ido-Ambacht

078 - 6205777

078 – 6840292

nieuwbouw@waltmann.com

info@wisse.nl
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