Dank je wel voor jouw interesse in Goede Morgen Geerpark.
Tot 6 februari 2017 om 12:00 uur kun je jouw voorkeur voor één of meerdere
woningen kenbaar maken door invulling van dit formulier.
Gegevens
Voor- + achternaam

…………………………………………………………… m / v

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

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

Postcode + plaats

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

E-mail

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

Tel. privé

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

Tel. mobiel

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

Op vakantie

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

Ben je in het bezit van een eigen koopwoning?

□ Ja
□ Nee
Zo ja, wat is naar verwachting de verkoopwaarde? € …………………………..
Zo ja, is verkoop van jouw huidige woning een voorwaarde voor aankoop van
een nieuwe woning in Goede Morgen Geerpark?

□
□

Ja
Nee

Zijn je financieringsmogelijkheden al doorgerekend door een financieel
adviseur?

□ Ja
□ Nee
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Wens je gebruik te maken van een financieringsvoorbehoud?

□ Ja
□ Nee
*Bovenstaande kan een rol spelen bij de toewijzing, een uitgebreide toelichting op de verkoop- en
toewijzingsprocedure tref je separaat aan.

□ 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

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

2e

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

7e

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

3e

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

8e

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

4e

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

9e

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

5e

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

10e

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

* Hoe meer bouwnummers je invult , hoe groter de kans op uiteindelijke toewijzing. Wij gaan er
vanuit dat je voor de niet ingevulde bouwnummers geen interesse hebt.

Overige opmerkingen

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

....................................................................................
Retourneer dit formulier volledig ingevuld en ondertekend bij één van de makelaars.
Dit kan tot uiterlijk 6 februari 2017 om 12:00 uur.
Staete Makelaars
Plein 7a, 5251 AS Vlijmen
073 – 511 7000
nieuwbouw@staete.nl

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

Ik ga akkoord met het Reglement inschrijving Goede Morgen Geerpark.
Datum: …………………………

Handtekening(en):

………………………………

………………………………
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1. Door het invullen en inleveren van dit voorkeursformulier verklaar je bekend te zijn en
akkoord te gaan met onderstaand reglement.

2. Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren worden in behandeling genomen.
3. Iedere gegadigde is gerechtigd één formulier in te vullen en in te leveren. Gelieve de
bouwnummers op volgorde van voorkeur in te vullen.

4. Wanneer een formulier door de makelaar is ontvangen, is het niet meer mogelijk hierin
wijzigingen aan te brengen.

5. De inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, hetgeen inhoudt dat
uitsluitend de op dit formulier vermelde aanvrager(s) op het opgegeven woonadres voor
het/de voorkeursnummer(s) in aanmerking kan (kunnen) komen. (Echt)paren die samen
een woning willen kopen, dienen het formulier dan ook samen in te vullen. Dubbele
formulieren zullen worden verwijderd.

6. Formulieren kunnen uiterlijk 6 februari 2017 voor 12:00 uur worden ingeleverd.
7. Bij de woningen waar veel interesse voor is, kunnen wij de volgorde bepalen door middel
van toewijzing. Aspecten die onder andere van belang kunnen zijn bij toewijzing zijn
vermeld in de toelichting op de Verkoop- en toewijzingsprocedure.

8. Hendriks Coppelmans, Janssen de Jong, Staete Makelaars en Van de Zande Makelaardij
zijn niet aansprakelijk voor het niet (tijdig) ontvangen van het formulier en houden te allen
tijden het recht om af te wijken van de procedure.

9. De bouwnummers welke niet door ons zijn toegewezen, zijn direct vrij verkoopbaar.
10. Indien het door jou gewenste bouwnummer niet beschikbaar is, dan kom je op de
reservelijst. Je wordt hiervan op de hoogte gehouden. Indien de kandidaten die voor jou
op de lijst staan het bouwnummer niet kopen, dan wordt er contact met jou opgenomen.

11. Inschrijven is geheel vrijblijvend. Zowel de inschrijver als verkoper verplichten zich niet tot
(ver)koop over te gaan. Partijen kunnen aan de inschrijving door middel van dit formulier
geen rechten ontlenen.

Tot slot
Zo snel mogelijk nadat wij jouw inschrijving hebben ontvangen, krijg je van ons een
ontvangstbevestiging.
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