
 

Inschrijfformulier Garstlanden IV Gramsbergen: 

Vul dit formulier in en lever het in bij de makelaar. Het inleveren van het inschrijfformulier kan op het kantoor van 

de makelaar. Dit mag ook verstuurd worden per mail naar: nieuwbouw@deenmakelaars.nl  

Heeft u vragen of hulp nodig bij het invullen van het formulier , neem dan gerust contact op met de makelaar. 

Heeft u een voorinschrijving gedaan? Let op: U dient u nogmaals in te schrijven. Gebruik uw huidige gegevens om u 

inschrijving definitief te maken. Inschrijven kan tot 17 maart 2022. 

 

Vul hier uw gegevens in:                

Naam: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mailadres: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Geboortedatum en –plaats: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Burgerlijke staat:  

Alleenstaand/samenwonend/geregistreerd partnerschap/gehuwd in gemeenschap van goederen/ 

gehuwd onder huwelijkse voorwaarden/gescheiden/weduwe/weduwnaar/overige. 

 

Vul hier de gegevens van uw partner in:              

Naam: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mailadres: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Geboortedatum– en plaats: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Ik wil deze woning: 

○ Alleen kopen 

○ Samen met mijn partner kopen 

Wat is uw huidige woonsituatie? 

○ Ik bezit een koopwoning 

○ Ik huur momenteel 

○ Thuiswonend 

○ Overig 

Koopt u de woning onder voorbehoud van financiering? 

○ Ja 

○ Nee 

Heeft u al onderzoek verricht naar uw financiële mogelijkheden voor het bouwnummer van uw voorkeur? 

○ Nee, ik ben nog niet bekend met mijn financiële situatie 

○ Ja, ik ben bekend met mijn financiële mogelijkheden en kan een haalbaarheidscheck toevoegen als bewijsstuk  

(Het indienen van een financiële haalbaarheidscheck geeft u een voorrangspositie bij de toewijzing) 

Ik/wij wensen in aanmerking te komen voor één van de woningen van het project Garstlanden IV: 

Mijn/onze eerste voorkeur gaat uit naar bouwnummer ……………………………………………………………………………………………………... 

Mijn/onze tweede voorkeur gaat uit naar bouwnummer …………………………………………………………………………………………………... 

Mijn/onze derde voorkeur gaat uit naar bouwnummer ………………………………………………………………………………………………………. 

Mijn/onze vierde voorkeur gaat uit naar bouwnummer ……………………………………………………………………………………………………… 

Ik wil/wij willen ook graag in aanmerking komen voor  bouwnummer(s)…………………………………………………………………………….. 

Hierbij verklaar ik  het formulier naar waarheid te hebben ingevuld: 

○ Ja 

○ Nee 

Ik ga akkoord met de privacy verklaring: 

○ Ja 

○ Nee 

Voorwaarden: 

*De door u ingevulde gegevens worden vertrouwelijk behandeld. 

*De inschrijving is geheel vrijblijvend, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

*De makelaar verklaart de gegevens alleen te gebruiken voor het desbetreffende project. De gegevens worden niet langer bewaard dan 

noodzakelijk . 

*Onder voorbehoud van typefouten en fouten in de prijzen en beschikbaarheid. 

8 Royale twee-onder-een-kapwoningen 

10 maart 2022 


