Inschrijfformulier Nuova Venezia
Nieuw-Lekkerland

Persoonlijke gegevens:
Aspirant koper 1

Aspirant koper 2

0 ongehuwd

0 gehuwd (in alg. gem. van goederen)

0 geregistreerd partnerschap

0 gehuwd (huwelijkse voorwaarden)

Achternaam
Voorna(a)m(en) voluit
Adres
Postcode/woonplaats
Telefoonnummer 1
Telefoonnummer 2
E-mailadres
Burgerlijke staat

Voorkeur bouwnummers:
Keuze

Bouwnumme

Keuze

r
1e

voorkeur

2e voorkeur

Bouwnumme
r

4e

voorkeur

5e voorkeur

3e voorkeur

Reservering
Wanneer u een bouwnummer toegewezen is, wordt u uitgenodigd voor een gesprek bij de makelaar. Na
dit gesprek krijgt u een optie van 1 week voor het bouwnummer van uw keuze. In deze periode krijgt u
de gelegenheid om weloverwogen uw definitieve aankoopbeslissing te nemen.

Financiën
Indien u een financieringsvoorbehoud nodig heeft kunt u dat hieronder aangeven.
○ Nee, ik wens geen voorbehoud voor financiering van mijn nieuwe woning.
○ Ja, ik wens een voorbehoud voor financiering van mijn nieuwe woning;
○ Ik heb reeds een financieel gesprek gehad en weet mijn mogelijkheden.
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○ Ik heb nog geen financieel gesprek gehad en wens wel/geen vrijblijvend financieel gesprek.

Eigen woning
Bezit u momenteel een eigen woning en wilt u de waarde hiervan weten voor uw aankoopbeslissing?
Waltmann Makelaars voert indien gewenst geheel kosteloos en vrijblijvend een waardebepaling voor
u uit. Op deze manier krijgt u een goed en onderbouwd inzicht in de mogelijke verkoopopbrengst.
○ Ja, ik wens een vrijblijvende waardebepaling
○ Nee, ik wens geen vrijblijvende waardebepaling

Toewijzing
Het uiterste inlevermoment is 03-07-2018. Indien u een bouwnummer toegewezen krijgt, brengen
wij u uiterlijk 06-07-2018 op de hoogte. Ook wanneer wij u onverhoopt niet van een bouwnummer
kunnen voorzien krijgt u van ons een reactie. Bij meerdere inschrijvingen op één bouwnummer zullen de
volgende criteria als uitgangspunt dienen voor de toewijzing:
1. Nummer voorkeurskeuze (1e voorkeurskeuze gaat voor een 2e voorkeurskeuze of lager etc).
2. Bij een gelijke voorkeurskeuze zal er worden gekeken naar het moment van inschrijving voor het
project.

Ondertekening
Aspirant koper verklaart dit formulier (2 pagina’s) volledig en naar waarheid te hebben ingevuld:
Datum:

Datum:

………………………………………

………………………………………

Handtekening Aspirant koper 1

Handtekening Aspirant koper 2

In te leveren stukken:
•

Dit inschrijfform ulier (let op: alleen compleet ingevulde formulieren worden in
behandeling genomen);

•

Kopie paspoort.

Dit form ulier m et een kopie van uw paspoort kunt u inleveren bij W altm ann
M akelaars (Veerweg 139, 3351 HC te Papendrecht) of m ailen naar
papendrecht@ waltm ann.com .

Verkoop
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Waltmann Makelaars
Veerweg 139
3351 HC Papendrecht
078-6442110
papendrecht@waltmann.com
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