Inschrijfformulier
Project ‘Bij de Watertoren’ te ’s-Gravendeel (APPARTEMENTEN)
De op dit formulier ingevulde gegevens en de eventueel nader te overleggen gegevens worden
opgenomen in de door Weboma, MarQuis Makelaars & Taxateurs en Ooms Makelaars
Barendrecht gevoerde administratie. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van
een woningmarktonderzoek en/of eventuele instanties in verband met de verstrekking van een
hypothecaire geldlening.
Belangrijk!
Onvolledige en onleesbare inschrijvingen kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.
Attendering
Op welke wijze bent u op het project geattendeerd?

o
o
o

Internet:
Website(s)
Projectsite
Anders

 Advertentie in:
o Het Kompas
o Overig (dag)-blad

o Bouwbord
o Locatie
o Mond-totmondreclame

o Anders, namelijk:
…….….......………………
………….…..………………
………………………………
…………......…………..…

Persoonlijke gegevens
Achternaam
Voornamen voluit
Geboorteplaats
Geboortedatum
Nationaliteit
Beroep
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon overdag
Telefoon ´s avonds
Telefoon mobiel
E-mail
Indien op vakantie

Aspirant koper
………………………………………..………….……
m/v
………………………….………………………………………
…………..………………………………………………….…..
………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
……………………..……………………………………………
…………………………..………………………………………
…………………………………………………………………..
………………………………..…………………………………
……………………………………..……………………………
……………………………………..……………………………
……………………………………..……………………………
van………………………..t/m……………………………..

Partner / medekoper
..……………………..…………………………..….… m / v
…………..………………………………………………………
………………..…………………………………………………
…………………..………………………………………………
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
………………………..…………………………………………
……………………………..……………………………………
…………………………………………………………………..
…………………………………..………………………………
………………………………………..…………………………
………………………………………..…………………………
……………………………………..……………………………
van………………………..t/m……………………………..

Identiteitsbewijs O Paspoort met nr ……………………….……..…..
O Identiteitskaart met nr……………….…………
O Rijbewijs met nr …………………..…….………..

O Paspoort met nr …………………………….……..
O Identiteitskaart met nr…………………...…….
O Rijbewijs met nr ……………………………..…....

Burgerlijke staat O Ongehuwd
O Samenwonend
O Geregistreerd partnerschap
Is één van beiden eerder gehuwd geweest?

O
O
O
O
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Voornemens te huwen
Gehuwd in gemeenschap van goederen
Gehuwd op huwelijkse voorwaarden
Nee
O Ja

Financiële gegevens
In loondienst of
O In loondienst
Zelfstandig
O Zelfstandig ondernemer
ondernemer
Naam werkgever
…………………………..……………………………………….
Bruto jaarinkomen
Vast dienstverband
Bedrag aan eigen geld
dat u bij de aankoop
wilt inbrengen

O In loondienst
O Zelfstandig ondernemer
……………………………..…………………………………….

€ …………………………………..…………………………….
€ ……………………………………..………………………….
O Nee
O Ja
O Nee
O Ja
€ …………………………………..…………………………….
€ …………………………………..…………………………….
Dit bedrag is exclusief de eventuele overwaarde van uw eigen woning.

Financiële verplichting? O
O
Uw huidige woning is O
een

Nee
Ja, hoogte maandlast
Huurwoning:
Naam verhuurder
Huurprijs per maand
O Koopwoning:
Geschatte opbrengst
Restant hypotheek

€ …………………….…..
……………………........
€ ….…..…………………
€ …….……………….….
€ …………….…………..

O Nee
O Ja, hoogte maandlast
O Huurwoning:
Naam verhuurder
Huurprijs per maand
O Koopwoning:
Geschatte opbrengst
Restant hypotheek

€ ………………………..
……………………........
€ ….…..…………………
€ …….……………….….
€ …………….….……….

* Een financiële verplichting is bijvoorbeeld een persoonlijke lening of een doorlopend
krediet. Een eventuele hypotheek valt hier niet onder.
Bouwnummer
Naar welk bouwnummer gaat uw
voorkeur uit?

1e keus ………..
6e keus ………..

2e keus ……….
7e keus ……….

3e keus ..........
8e keus ..........

4e keus ………. 5e keus ……….
9e keus ………. 10e keus …….….

Belangrijk!
U komt alleen in aanmerking voor de bouwnummers die u hierboven vermeldt.
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Het invullen van dit formulier verplichten de koper en de verkoper niet
tot koop of verkoop.
Wij verzoeken u vriendelijk het volledig ingevulde inschrijfformulier uiterlijk maandag 29 april om 17.00 uur,
in te leveren of op het kantoor van Weboma (Stoelmatter 16, 2292 JL te Wateringen), op het kantoor van
Marquis Makelaars & Taxateurs (Kerkstraat 7, 3295 BD te ’s-Gravendeel), of op het kantoor van Ooms
Makelaars Barendrecht (Brugge 3, 2993 LB te Barendrecht). U kunt het formulier bij voorkeur ook digitaal
sturen naar: verkoop@weboma.nl. De ingevulde informatie zal vanzelfsprekend strikt vertrouwelijk behandeld
worden.
Met de inlevering van dit ingevulde inschrijfformulier gaat u akkoord met de voorwaarden zoals beschreven op
de volgende pagina:
O Nee
O Ja
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Let op
 In verband met de privacy verordening maken wij u er op attent dat uw gegevens in een
automatiseringsbestand worden opgenomen en uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan de bij
dit project betrokken partijen: Notaris, makelaars en hypotheekadviseurs;


Daarnaast attenderen wij u erop dat wij uw gegevens zullen gebruiken om u te informeren over dit
project via nieuwsbrieven;



Wilt u weten welke gegevens wij van u hebben, stuur dan per brief of e-mail uw verzoek naar
onderstaand adres. Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, vragen wij u een brief of e-mail
te sturen naar: verkoop@weboma.nl of Stoelmatter 16, 2292 JL te Wateringen. Uw verzoek zal zo snel
mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere)
dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten;



Deze inschrijving is geheel vrijblijvend, er kunnen géén rechten aan worden ontleend. Wij bewaren de
gegevens niet langer dan noodzakelijk. inschrijvingen worden bewaard tot het project afgerond is;



Inschrijfformulieren die ingeleverd zijn op andere locaties (vestigingen) en/of andere e-mailadressen
dan aangegeven worden niet in behandeling genomen;



Formulieren die na de inschrijftermijn worden ingeleverd, zullen terecht komen op de reservelijst;



Per inschrijver/partner mag slechts één inschrijfformulier worden ingeleverd. Dubbele inschrijvingen
worden uitgesloten van de toewijzing;



De koop-/aannemingsovereenkomst wordt uitsluitend op naam gesteld van de inschrijver/partner die
vermeld is/zijn op dit inschrijfformulier. Inschrijvingen zijn niet overdraagbaar.
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