Inschrijvingsformulier 77 woningen Het Turfschip te Alkmaar
Persoonlijke gegevens
Voorletters + achternaam

M/V*

M/V*

Voornamen (voluit)
Adres
Postcode + woonplaats
Telefoon privé
Telefoon werk
Mobiel
e-mailadres
Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgerlijke staat

Ongehuwd / samenwonend / gehuwd / geregistreerd partnerschap*
Met / zonder huwelijksvoorwaarden / registratievoorwaarden *

Bruto jaarinkomen

€

€

Heeft u momenteel een koopwoning in uw bezit? Ja / Ja, maar verkocht / nee *

Hoeveel financiering heeft u nodig voor het appartement/woonhuis van uw voorkeur?
€

* ) a.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is
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Voorkeur
1e

Bouwnummer

Voorkeur
8e

keus

Bouwnummer

keus

Voorkeur
15e

Bouwnummer

keus

2e keus

9e keus

16e keus

3e keus

10e keus

17e keus

4e keus

11e keus

18e keus

5e keus

12e keus

19e keus

6e keus

13e keus

20e keus

7e keus

14e keus

21e keus

De inschrijving sluit op woensdag 7 februari 2018 om 12.00 uur.
Dit formulier graag voor deze datum retourneren aan één van de twee makelaars:

Kuijs Reinder Kakes
Kanaalkade 91
1811 LT Alkmaar
alkmaar@krk.nl
072 - 572 3736

Bregman Woningmakelaardij O.G.
Limmerhoek 26
1811 BA Alkmaar
wonen@bregmanwonen.nl
072 – 518 4850

Alle inschrijvingen worden bevestigd per e-mail. Wij verzoeken u vriendelijk uw e-mailadres duidelijk leesbaar in te vullen op het
inschrijfformulier.

Toelichting op het inschrijfformulier
Indien er meerdere inschrijvingen zijn op een enkel bouwnummer, zal worden toegewezen door de ontwikkelaar. Er zal in eerste
instantie toegewezen worden op 1e voorkeur.
Indien een woning aan u wordt toegewezen, zal/zullen de persoon/personen die vermeld staan op het inschrijfformulier ook
degenen zijn die de woning kopen. Het is derhalve niet toegestaan u in te schrijven voor iemand anders en/of zich apart in te
schrijven als de woning wel door twee personen wordt gekocht. Indien achteraf blijkt dat de koper(s) niet de inschrijver(s) was
/waren, is de verkoper gerechtigd de woning terug te nemen en toe te wijzen aan een andere kandidaat.
Wij streven ernaar om iedereen uiterlijk in week 7 te informeren over de uitslag. Wanneer u een woning toegwezen heeft
gekregen, dan krijgt u een uitnodiging van de makelaar voor een informatiegesprek. Wanneer er geen woning aan u wordt
toegewezen, dan ontvangt u hierover per e-mail bericht. Uiteraard wordt u dan op de reservelijst geplaatst. Mocht u alsnog in
een later stadium een woning toegewezen krijgen, dan zal de makelaar u hierover informeren.
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