Inschrijfformulier
Villa Lierdal – 16 appartementen Molenhoek
Met dit formulier schrijft u zich in voor een appartement of penthouse in Villa Lierdal te Molenhoek.
Daarvoor hebben wij onder andere uw persoonsgegevens nodig. Wij verwerken alle op dit formulier
door u ingevulde gegevens met uw toestemming en in overeenstemming met de privacy verklaring,
deze is te downloaden op de website www.villalierdal.nl.
De inschrijvingsvoorwaarden en spelregels staan op www.villalierdal.nl.
U schrijft zich in door het formulier voor ondergenoemde sluitingsdatum via de website in te sturen
of bij een van de makelaars af te geven. Indien u het inschrijfformulier via de website instuurt
ontvangt u geen ontvangstbevestiging.
De sluiting van de inschrijving is op maandag 14 juni 2021 om 12.00 uur.
Persoonlijke gegevens inschrijver(s)
Inschrijver 1
Het e-mailadres van inschrijver 1 wordt gebruikt voor e-mailcorrespondentie en toewijzing, tenzij anders aangegeven.

꙱ De heer
꙱ Mevrouw
Naam
_________________________________________________________
Voornamen
_________________________________________________________
Straat
________________________________
Huisnummer _____
Postcode
___________ Woonplaats
_______________________________
E-mailadres
_________________________________________________________
Telefoonnummer/
Mobiel nummer ____________________________________ (Overdag bereikbaar)
Geboortedatum ____________________________________
Geboorteplaats ____________________________________
Burgerlijke staat
꙱ gehuwd
꙱ ongehuwd
꙱ samenwonend
Huidige woonsituatie

꙱ huurwoning vrije sector
꙱ koopwoning
꙱ inwonend

Inschrijver 2
꙱ De heer
꙱ Mevrouw
Naam
_________________________________________________________
Voornamen
_________________________________________________________
Straat
________________________________
Huisnummer _____
Postcode
___________ Woonplaats
_______________________________
E-mailadres
_________________________________________________________
Telefoonnummer/
Mobiel nummer ____________________________________ (Overdag bereikbaar)
Geboortedatum ____________________________________
Geboorteplaats ____________________________________
Inschrijving en voorkeur
Ik schrijf/wij schrijven ons in – op volgorde van mijn/onze voorkeur – voor bouwnummer(s):
Voorkeur
Bouwnummer
1
____________
2
____________
3
____________
4
____________
5
____________
6
____________
7
____________
8
____________
Let op: meerdere keuzes zijn mogelijk. U komt alleen in aanmerking voor door u aangegeven
bouwnummer(s).
Voorbehouden
Wenst u bij het aangaan van de koop- en aannemingsovereenkomst gebruik te maken van de
volgende voorbehouden? (doorhalen wat niet van toepassing is)
Voorbehoud verkoop eigen woning
Voorbehoud financiering?

Ja / Nee
Ja / Nee

Financiële zekerheidsstelling
Middels het formulier financiële zekerheidsstelling bevestigd een onafhankelijke financieel
dienstverlener dat het door u gekozen appartement voor u betaalbaar is. Het is niet verplicht om dit
formulier in te vullen maar kan van belang zijn indien er meerdere inschrijvers voor het zelfde
bouwnummer zijn.
Het formulier financiële zekerheidsstelling is wel / niet bijgevoegd. (doorhalen wat niet van toepassing is)
Getekend,
Plaats: ……………………

Datum: ……………………

Inschrijver 1:

Inschrijver 2:

………………………………

………………………………

