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Rijksmonumentaal wonen
F.C. Dondersstraat

Cornelis Evertsenstraat

bouwer

Plegt-Vos

wijzigingen

Inschrijfformulier Ooglijdersgasthuis
A3
1:300
PS
13-03-2019

project

Transformatie Ooglijdersgasthuis

formaat:
schaal:
getekend:
datum:

onderdeel

werk:

aanzicht voorgevel blok A

180025 VK

F.C. Dondersstraat

fase

blad

VK_3101_A

Volledige voornamen en achternaam									

De heer/mevrouw*

Adres
Woonplaats
Geboorteplaats en -datum
Beroep
Telefoon mobiel
Emailadres

Indien van toepassing gegevens partner
Volledige voornamen en achternaam									
Adres
Woonplaats
Geboorteplaats en -datum
Beroep
Telefoon mobiel
Emailadres

Indien u op korte termijn op vakantie bent, kunt u hier aangeven wanneer

Mijn/onze woningvoorkeur gaat uit naar
Keuze 1: bouwnummer 			
Keuze 2: bouwnummer 			
Keuze 3: bouwnummer 			
Keuze 4: bouwnummer 			
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De heer/mevrouw*

Inkomensinformatie
We zullen bij de aankoop wel/gedeeltelijk/niet* gebruik maken van voorbehoud van financiering
(indien wel/gedeeltelijk: benodigd financieringsbedrag:				

)

Bruto jaarinkomen hoofdinschrijver
Bruto jaarinkomen partner
Hoogte lopende lening(en), niet zijnde hypotheek
Brengt u eigen middelen in, zo ja, welk bedrag

Op dit moment
Hebben we geen woning(en) te verkopen: inwonend/huurwoning*

We hebben inmiddels onze woning(en) te koop staan

Adres, plaats, restant hypotheekbedrag:
Moeten we onze woning(en) nog verkopen

Adres, plaats, restant hypotheekbedrag:

Extra informatie
Is er een bijzondere omstandigheid die we kunnen laten meewegen bij de beoordeling van u als mogelijke koper?

*DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS

Disclaimer:
Door wie worden mijn gegevens verwerkt? Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens door de betrokken
makelaars. Ook gaat u ermee akkoord dat als u een koper wordt uw gegevens worden gedeeld met de desbetreffende ontwikkelaar, de aannemer, de aangesloten
showroomleveranciers en woningborg. Wat gebeurt er met mijn gegevens? Uw gegevens worden ingevoerd en opgeslagen in een project database. Aan de
hand van de ingevulde gegevens op de formulieren worden de bouwnummers toegewezen. Hoelang worden mijn gegevens bewaard? Uw gegevens worden
vernietigd zodra alle bouwnummers verkocht zijn. Voor meer informatie over de bewaartermijn van de aannemer, de showroomleverancier en woningborg
verwijzen wij naar hun eigen privacy verklaringen.
Dit formulier is geheel vrijblijvend, zowel de ingeschrevene(n) als de verkoper verplichten zich niet tot koop of verkoop.
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