
 
              

 
 
 
 

 
 

INSCHRIJFFORMULIER 
 

Gegevens aanvrager                         M / V* 

 

Gegevens mede-aanvrager               M / V* 

Achternaam: 

 

Achternaam: 

Tussenvoegsels: 

 

Tussenvoegsels: 

Voornamen (voluit):                                

               

Voornamen (voluit):                                             

Straat, huisnummer: 

 

Straat, huisnummer: 

 

Postcode, plaats: 

 

Postcode, plaats: 

Telefoon overdag: 

 

Telefoon overdag: 

Telefoon ’s avonds: 

 

Telefoon ’s avonds: 

E-mail privé:  

 

E-mail privé: 

Geboortedatum: 

 

Geboortedatum: 

Geboorteplaats: 

 

Geboorteplaats: 

Nationaliteit:  

 

Nationaliteit: 

Beroep: 

 

Beroep: 

Burgerlijke staat: gehuwd / ongehuwd / samenwonend / geregistreerd partner* 

Voorwaarde: gemeenschap van goederen / huwelijkse voorwaarden / partnerschap voorwaarden* 

 

Huidige woonsituatie: 

O  koopwoning      O  koopwoning 
    geschatte opbrengst  €         geschatte opbrengst  € 
O  huurwoning      O  huurwoning 
O  inwonend      O  inwonend 

(O = aankruisen wat van toepassing is) 

 

Financiële gegevens: 
      Aanvrager   Partner 
Beroep     :    : 
Vast of tijdelijk dienstverband  :    : 

Bruto jaarinkomen   :    : 
Vaste 13e maand / tantième  :    : 
Rentelasten uit leningen (per jaar) :    : 
Hypotheeklasten per jaar  :    : 
 

 

O graag ontvangen wij vrijblijvend advies over de verkoopwaarde van onze woning 

O graag ontvangen wij vrijblijvend financieel advies voor de aankoop van de woning 

 



                                                                           

Bouwnummers: 

Op het formulier kunt u de bouwnummers aangeven van de woningen waar u het liefst wilt wonen. Wij 

adviseren u om zoveel mogelijk bouwnummers in te vullen, zodat u meer kans heeft op een woning van 

uw voorkeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Toelichting: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wij gaan ervan uit dat u geen belangstelling heeft voor de bouwnummers die bovenstaand niet zijn aangegeven. 
Noteer s.v.p. alléén de bouwnummers waarin u daadwerkelijk geïnteresseerd bent. 

 

REGELS EN VOORSCHRIFTEN 
 

 Op deze inschrijving zijn onderstaande regels en voorschriften van toepassing: 
 
 De inschrijfperiode eindigt op maandag 6 februari 2023 om 12.00 uur. Later binnengekomen inschrijfformulieren 

zullen niet met de toewijzing meegenomen worden, maar worden op volgorde van binnenkomst onderaan de lijst 

toegevoegd. Indien er naar het oordeel van de projectontwikkelaar meerdere gelijkwaardige kandidaten voor één 
bouwnummer zijn, zal een toewijzing plaats vinden. Na de toewijzing wordt met alle inschrijvers uiterlijk vrijdag 
10 februari a.s. contact opgenomen. Met de optanten zullen wij een afspraak maken voor een verkoopgesprek waarin 
wij het project uitgebreid toelichten en de persoonlijke wensen nader zullen bespreken. 

 De kandidaten die toegewezen zijn, krijgen een woning aangeboden op basis van de door hen aangegeven voorkeuren. 
 Onjuiste of onvolledig verstrekte gegevens kunnen uw inschrijving ongeldig maken. 
 In verband met de privacy verordening maken wij u erop attent, dat de door u verstrekte gegevens strikt vertrouwelijk 

behandeld zullen worden. De database waarin uw gegevens worden opgenomen zal alleen ter beschikking worden 
gesteld aan de bij dit project betrokken partijen zoals de ontwikkelaar, aannemer, makelaar en notaris. 
Dit formulier is geheel vrijblijvend, zowel u alsmede de verkoper verplichten zich niet tot koop of verkoop.  

 

 

Naar waarheid ingevuld te …………………………………………, d.d. …………………………………….. 

 

Handtekening aanvrager:                    Handtekening medeaanvrager: 
 

 
……………………………………    ………………………………………… 

 
Verkoopteam:     Ontwikkeling en realisatie: 
       

                             
 
 

 

 
 
 
Julianastraat 133 
2405 CG Alphen aan den Rijn 
T: 0172-434561        
E: nieuwbouw@koppesmakelaardij.nl 

 
 
 

Aan dit formulier kunnen geen rechten worden ontleend. 

1e keuze 6e keuze 

2e keuze 7e keuze 

3e keuze 8e keuze 

4e keuze 9e keuze 

5e keuze 10e keuze 


