Inschrijfformulier Het Groene Noorden
Wij vragen u vriendelijk dit formulier volledig en in blokletters in te vullen en te
mailen naar m.bijl@nexthome.eu

START INSCHRIJVING:
Donderdag 11 oktober 2018 vanaf 20:00 uur ‘s-avonds

Toelichting op het inschrijfformulier:


Per (toekomstig) huishouden mag slechts één inschrijfformulier worden ingediend. Als u met een
partner koopt, dient u ook samen met uw partner het inschrijfformulier in te vullen;



Wanneer u vragen heeft over dit inschrijfformulier, dan kunt u contact opnemen met Marco Bijl of
Daniëlle Schuller van NEXTHome, 0186 – 745772 óf m.bijl@nexthome.eu



De inschrijving is geheel vrijblijvend. Zowel de inschrijver als Dura Vermeer verplichten zich niet tot
(ver)koop over te gaan. Partijen kunnen aan de invulling van het inschrijfformulier geen rechten
ontlenen;
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Persoonlijke gegevens aanvrager(s):
Aanvrager
Achternaam

Partner
m/v

m/v

Voornamen (voluit)
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Geboorteplaats
Telefoon privé
Telefoon mobiel
E-mailadres
Burgerlijke staat

Gehuwd / ongehuwd / samenwonend / alleenstaand *

Eerste koopwoning

Ja / nee *

* s.v.p. hetgeen niet van toepassing is doorhalen

Mijn / onze interesse gaat uit naar:
Voorkeur

Bouwnummer

Type

Voorkeur

1e

6e

2e

7e

3e

8e

4e

9e

5e

10e

Bouwnummer

Type

Eventuele gewenste meerwerkopties worden in het verkoopgesprek apart met u besproken.
Indien de door u opgegeven bouwnummers bezet zijn, wilt u dan eventueel in aanmerking komen voor
beschikbare woningen van hetzelfde type / vergelijkbare koopsom?
Ja / Nee*
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Huidige woonsituatie aanvrager en partner:
Aanvrager:

Partner:

Thuiswonend (bij ouders)

Ja / Nee*

Ja / Nee*

Huurwoning

Ja / Nee*

Ja / Nee*

Koopwoning
Verwachte verkoopopbrengst van

Ja / Nee*
€ ………………………

Ja / Nee*
€ ………………………

Huidige hypotheekschuld;

€ ………………………

€ ………………………

Waarde aflossingsproduct, zoals bv. polis Spaarhypotheek,
Beleggingsverzekering of bankspaarrekening
* s.v.p. hetgeen niet van toepassing is doorhalen

Gegevens over het inkomen:
Aanvrager

Partner

Bruto per maand

€

Bruto per maand

€

Vakantiegeld

€

Vakantiegeld

€

13e maand

Ja / Nee*

13e maand

Ja / Nee*

Onregelmatigheidstoeslag/
overwerk/provisie
Eigen geld voor aankoop

Onregelmatigheidstoeslag/
overwerk/provisie
€

In dienst vanaf

Eigen geld voor aankoop

€

In dienst vanaf

Vast dienstverband

Ja / Nee*

Vast dienstverband

Ja / Nee*

Zelfstandig ondernemer

Ja / Nee*

Zelfstandig ondernemer

Ja / Nee*

Sinds

Sinds

* s.v.p. hetgeen niet van toepassing is doorhalen
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Vermogenspositie:
Heeft u of uw partner direct opvraagbaar spaargeld : Ja / Nee*
Saldo

: € ………………………………………

Heeft u of uw partner momenteel een lopende financiële verplichting, zoals:
Private Lease/Autofinanciering

: Ja / Nee*

Doorlopend krediet
Alimentatieverplichting

: Ja / Nee*
: Ja / Nee *

Anders
Zo ja,:
Openstaand bedrag

: Ja / Nee *

Betaling per maand

: € …………..…..

: € ………………

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen ( u kunt hier bijvoorbeeld ook aangeven dat u de woning uit eigen
middelen kunt betalen) ? Vul deze hieronder in. Wij helpen u graag.

Handtekening aanvrager:

Handtekening partner/mede-aanvrager:

…………………………

…………………………
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