
 
 

      

INSCHRIJFFORMULIER 

Wilt u onderstaande vragen zo volledig mogelijk invullen? Aanmelding geschiedt geheel 

vrijblijvend en zonder koopverplichting. Zie ook de verkoopprocedure. 

 

󠄀 aankruisen wat van toepassing is            * doorhalen wat niet van toepassing is 

 

Datum    :……………………………………………………………………………………………………………………… 

Gegevens aanvrager: 

Naam    :……………………………………………………………………………………………………..dhr/mevr* 

Voornamen voluit  :……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres    :……………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats :……………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon:   :privé:……………………………………werk/mobiel:………………………………………………… 

E-mail    :……………………………………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum en plaats :……………………………………………………………………………………………………………………… 

Beroep    :……………………………………………………………………………………………………………………… 

Naam werkgever  :……………………………………………………………………………………………………………………… 

Burgerlijke staat  󠄀 gehuwd: gemeenschap van goederen/huwelijkse voorwaarden* 

    󠄀 ongehuwd 

    󠄀 samenwonend met/zonder samenlevingscontract 

Huidige woonsituatie  󠄀 huurwoning 󠄀 huurwoning Stedendriehoek 󠄀 koopwoning 󠄀 inwonend 

 
Gegevens medeaanvrager: 

Naam    :………………………………………………………………………………………………………dhr/mevr* 

Voornamen voluit  :……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres    :……………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats :……………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon:   :privé:……………………………………werk/mobiel:………………………………………………… 

E-mail    :……………………………………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum en plaats :…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Beroep    :…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Naam werkgever  :…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Burgerlijke staat  󠄀 gehuwd: gemeenschap van goederen/huwelijkse voorwaarden* 

    󠄀 ongehuwd 

    󠄀 samenwonend met/zonder samenlevingscontract 

Huidige woonsituatie  󠄀 huurwoning 󠄀 huurwoning Stedendriehoek 󠄀 koopwoning 󠄀 inwonend 

  



 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Categorie (s.v.p. aangeven wat van toepassing is): 

□ We vallen in categorie 1 (Ik/wij voldoen aan de doelgroep voor de sociale koopwoningen hoog)* 

□ We vallen in categorie 2 (Ik/wij kan/kunnen kopen zonder voorbehoud verkoop eigen woning) 

□ We vallen in categorie 3 (Ik/wij kan/kunnen niet kopen zonder voorbehoud verkoop eigen woning) 

*inschrijving voorzien van bewijsmiddelen, zie verkoopprocedure 
 

Voorkeur  

Mijn/onze* interesse gaat uit naar onderstaand(e) bouwnummer (s) in de aangegeven volgorde: 
 

Voorkeur 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 

Bouwnummer         

 

Voorkeur 9e 10e 11e 12e 13e 14e 15e 16e 

Bouwnummer         

 

Voorkeur 17e 18e 19e 20e 

Bouwnummer     

 

 De inschrijving sluit op maandag 29 juni 2020 -  17.00 uur, het inschrijfformulier dient ingeleverd 
te worden bij: 

Schipbeek Makelaars. 
Molenstraat 10 

0570-234250  

info@schipbeekmakelaars.nl 
 De notaris gaat d.m.v. loting aan de ingediende inschrijfformulieren een volgnummer toewijzen; 
 Eerst worden de inschrijvingen in categorie 1 van een volgnummer voorzien, aansluitend worden 

inschrijvingen in categorieën 2 en daarna 3 van een volgnummer voorzien. 
 Op basis van het volgnummer worden de woningen toegewezen aan de hand van de opgegeven 

voorkeuren. Het is van belang dat u op het formulier alle bouwnummers van uw voorkeur 
aangeeft, zu zult geen bouwnummer toegewezen krijgen die u niet als voorkeur heeft opgegeven; 

 Na de toewijzing zal de makelaar alle gegadigden die een bouwnummer hebben toegewezen 
gekregen benaderen voor het nemen van een optie en het maken van een afspraak; 

 Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen; 
 Dubbele inschrijfformulieren en inschrijfformulieren die na de sluiting van de inschrijftermijn 

binnenkomen, worden automatisch achteraan de reservelijst gezet; 
 Over de uitslag van de toewijzing kan niet worden gecorrespondeerd; 
 Aan deze inschrijving kunnen geen rechten worden ontleend. In het kader van de Algemene 

verordening gegevensbescherming (AVG) verwijzen wij u naar de privacy verklaring op de website 
van www.schipbeekmakelaars.nl.  

 
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de in dit formulier gevraagde gegevens naar waarheid te hebben 
ingevuld.  
 

Plaats en datum: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Handtekening:  
 

 
 
 

Aanvrager       Medeaanvrager  

mailto:info@schipbeekmakelaars.nl

