Voorkeursformulier

De Nieuwe Kruidenbuurt
31 hoek- en tussenwoningen
Persoonlijke gegevens aanvrager:
Naam en voorletters:.................................................................................................................................................
Hieronder kunt u uw voorkeur voor de verschillende bouwnummers, in volgorde van belangrijkheid, aangeven:
Indien u kiest voor kavel 1, 6, 7, 26 of 27 dan graag bij woningtype aangeven welke 3 architecten uw
voorkeur hebben.
1e keus is kavel: ........

1e keus woningtype is: ..........

2e keus is kavel: ........

2e keus woningtype is : .........

3e keus is kavel: ........

3e keus woningtype is: ..........

□ ik heb geen voorkeur voor een architect (aanvinken indien van toepassing)
•
•
•

•
•
•
•

Heeft u na het bestuderen van alle informatie interesse? Maak dit dan kenbaar via dit
voorkeursformulier.
Om deel te nemen aan de voorinschrijving van dit project, dient uw voorkeursformulier uiterlijk
zondag 29 april 2018 voor 18.00 uur in bezit te zijn van ERA vb&t Makelaars.
Vanuit de gegevens op het inschrijfformulier waaronder de opgegeven voorkeuren voor zowel kavel
als woningontwerp, wordt een indeling gemaakt van het bouwplan. Hierbij wordt gekeken naar de
inpasbaarheid binnen het stedenbouwkundige plan; er moet een gevarieerd gevelbeeld ontstaan. Als
er meerdere geïnteresseerden met de eerste voorkeur op één kavel passen, wordt er geloot.
Mochten er meer inschrijvingen zijn dan beschikbare woningen, dan komt u mogelijk op een wachtlijst
van dit project.
Indien u op vakantie of langer van huis bent, vermeldt dan op het formulier hoe/waar u bereikbaar
bent.
Het is ook mogelijk om uw volledig ingevulde voorinschrijvingsformulier per mail aan te leveren op
e-mailadres: nieuwbouw@eravbtmakelaars.nl.
U dient de aangekochte woning zelf te gaan bewonen.

Handtekening(en):

..................................

..................................

Zie ook de andere zijde van dit formulier

Voorkeursformulier

De Nieuwe Kruidenbuurt
31 hoek- en tussenwoningen
Wilt u onderstaande velden zo volledig mogelijk invullen? Deze aanmelding geschiedt geheel vrijblijvend en
zonder enige verplichting tot koop. Aan de aanmelding kan geen rechten worden ontleend.
Bij * s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.
Naam: dhr./mevr.* ...................................................................................................................................................
Voornamen (voluit): ..................................................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................................................
Postcode en woonplaats: ..........................................................................................................................................
Geboorteplaats: ................................................................. Geboortedatum: ..........................................................
Telefoonnummer (privé): .................................... (werk): ....................................... (mobiel): .................................
E-mail: .......................................................................................................................................................................
Nummer paspoort/identiteitsbewijs: .......................................................................................................................
Ongehuwd/ gehuwd met / samenwonend met *

gemeenschap v. goederen/ huwelijkse voorwaarden

Naam partner: dhr./mevr.* ......................................................................................................................................
Voornamen (voluit): ..................................................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................................................
Postcode en woonplaats: ..........................................................................................................................................
Geboorteplaats: ................................................................. Geboortedatum: ..........................................................
Telefoonnummer (privé): .................................... (werk): ....................................... (mobiel): .................................
E-mail: .......................................................................................................................................................................
Nummer paspoort/identiteitsbewijs: .......................................................................................................................
Wij zijn met vakantie van: ................................................tot:...................................................................................
Wij hebben een:

koopwoning / huurwoning / thuiswonend / Slimmer Kopen woning / anders,
nl...................................................

Zie ook de andere zijde van dit formulier

Voorkeursformulier

De Nieuwe Kruidenbuurt
31 hoek- en tussenwoningen
Financiële gegevens van de aanvrager(s)
Huidige bruto jaarinkomen aanvrager ca. € ……………………………………………………………………
Medeaanvrager ca. € ………………………………………………………………………………………….............
Eigen middelen € ……………………………………………………………………………………………………………
Persoonlijke verplichtingen ca. € ……………………………………p /m (lening, financiering, alimentatie) en nog
…………………………….. maanden te betalen.
Huidige woonsituatie: Koopwoning/ huurwoning/ thuiswonend/ SlimmerKopen (doorstrepen wat n.v.t. is)
- Wat is de huidige hypotheekschuld van uw koopwoning € …………………………………………………
- Wat is de WOZ- waarde van uw huidige koopwoning € ………………………………………………………
- Alleen invullen indien u in het bezit bent van een koopwoning.
Wenst u een vrijblijvende waardebepaling voor uw huidige koopwoning?

JA / NEE

Inschrijvers hebben geen bezwaar dat de gegevens worden gebruikt door een onafhankelijke, erkende
hypotheekadviseur voor een geheel vrijblijvend en gratis financieel gesprek.

U kunt dit formulier sturen naar:

Vestdijk 180
5611 CZ Eindhoven
nieuwbouw@eravbtmakelaars.nl
tel: 0885454645

Datum:

..................................

Handtekening(en(:

..................................

..................................

