VOORKEUR-/KEUZEFORMULIER
De Patrijs in Raamsdonksveer
13 woningen
Persoonlijke gegevens
Aanvrager Evt. partner
Voorl. + naam
: …………………………………… m/v

……………………………………… m/v

Adres

: ………………………………………

………………………………………

Postcode + plaats

: ………………………………………

………………………………………

Beroep

: ………………………………………

………………………………………

Tel. privé

: ………………………………………

………………………………………

Tel. zakelijk

: ………………………………………

………………………………………

Tel. mobiel

: ………………………………………

………………………………………

E-mailadres

: ………………………………………

………………………………………

(* doorhalen wat niet van toepassing is)

Wij verzoeken u hieronder de woningen van uw keuze op volgorde van voorkeur op te geven.
Voorkeur Bouwnummer
1.........

6.........

11 . . . . . . . . .

2.........

7.........

12 . . . . . . . . .

3.........

8.........

13 . . . . . . . . .

4.........

9.........

5.........

10 . . . . . . . . .

Ø Toewijzing van de woningen vindt plaats op basis van de door u opgegeven bouwnummer(s). Wij
gaan ervan uit dat u voor de niet door u ingevulde bouwnummers geen belangstelling heeft.
Ø Indien een bouwnummer voor u is gereserveerd, wordt u hiervan telefonisch op de hoogte gesteld
en uitgenodigd voor een informatief gesprek met één van de makelaars.
Ø Indien er geen bouwnummer voor u kan worden gereserveerd wordt u automatisch op de
reservelijst geplaatst en wordt u benaderd zodra een woning voor u is vrijgekomen
Gelieve dit formulier uiterlijk 24 april a.s. voor 17.00 uur ingevuld te retourneren aan
Verbrugge Makelaardij Raamsdonksveer, gangboord 11, 4941 RE Raamsdonksveer,
nieuwbouw@verbrugge.com

Z.O.Z.

AANVULLENDE INFORMATIE
O U wordt in de gelegenheid gesteld onderstaande vragen te beantwoorden. Indien u deze vragen
beantwoordt kan deze informatie door Lunee Vastgoed mogelijk worden gebruikt bij de toewijzing. Uw
privacy wordt hierbij gewaarborgd.
O Om de financiële haalbaarheid te toetsen kunt u aangeven of u wel / niet * benaderd wil worden
voor een vrijblijvend en kosteloos hypotheekgesprek
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bent u in het bezit van een eigen koopwoning? Ja / Nee*
Zo ja, wat is naar uw verwachting een verkoopwaarde? € ……………………..
Is uw woning belast met hypotheek? Ja / Nee*
Zo ja, wat de is restant hoofdsom? € …...……..……
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wat is uw huidig bruto jaarinkomen? € ……………………… per jaar
Bruto jaarinkomen van uw partner ? € ……………………… per jaar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Heeft u nog financiële verplichtingen ?
Zo ja, welke maandlasten brengt dat met zich mee en hoe lang nog?
€ ……………. per maand en nog ……… maanden te betalen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Heeft u eigen middelen?
Zo ja, welk bedrag? € …………….
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*: doorhalen wat niet van toepassing is
O U stelt geen prijs op het beantwoorden van de vragen

