Voorkeurformulier – fase 2
Dank je wel voor jouw interesse in Goede Morgen Geerpark fase 2.
Op onderstaand formulier kun je jouw voorkeur voor één of meerdere woningen
kenbaar maken.
Gegevens
Voor- + achternaam

………………………………………………………….. m / v

Voor- + achternaam partner .................................................................................... m / v
Adres

. ..................................................................................

Postcode + plaats

. ..................................................................................

E-mail

...................................................................................

Tel. privé

...................................................................................

Tel. mobiel

...................................................................................

(optioneel) op vakantie

van ………………………………….tot ........................

Zijn je financieringsmogelijkheden al doorgerekend door een financieel adviseur
en weet je of de mogelijkheden aansluiten bij de v.o.n. prijzen van de woningen
van je voorkeur?

□ Ja
□ Nee
Ben je in het bezit van een eigen koopwoning?

□ Ja
□ Nee
Zo ja, is verkoop van jouw huidige woning een voorwaarde voor aankoop van
een nieuwe woning in Goede Morgen Geerpark?

□
□

Ja
Nee
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□ Ik wil graag mijn huidige woning verkopen en wens een gratis verkoopadvies.
□ Ik wil graag een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek met een financieel adviseur.
Voorkeur*

Bouwnummer

Voorkeur*

Bouwnummer

1e

........................

6e

..........................

e

........................

7

e

..........................

3e

........................

8e

..........................

e

........................

9

e

..........................

5e

........................

10e

..........................

2
4

** Wij gaan er vanuit dat je voor de niet ingevulde bouwnummers geen interesse hebt.
Op de website goedemorgengeerpark.nl tref je een plankaart aan waarop je kunt zien welke
bouwnummers nog beschikbaar zijn. Wij streven er naar om deze plankaart zo actueel mogelijk te
houden. Informeer telefonisch bij de makelaar voor de meest actuele informatie.

Overige opmerkingen

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

Retourneer dit formulier volledig ingevuld en ondertekend bij één van de makelaars.
Staete Makelaars
Plein 7a, 5251 AS Vlijmen
073 – 511 7000
nieuwbouw@staete.nl

Datum: …………………………

Van de Zande Makelaardij
Plein 9, 5251AS Vlijmen
073 – 5111 999
nieuwbouw@zande.nl

Handtekening(en):
………………………………
………………………………

Tot slot
Zo snel mogelijk nadat wij jouw inschrijving hebben ontvangen, krijg je van ons een
ontvangstbevestiging of nemen we contact met je op om een vrijblijvend informatiegesprek in
te plannen.
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