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Inschrijfformulier

Wij vragen je vriendelijk dit formulier volledig en in blokletters in te vullen. De op dit formulier ingevulde 
gegevens en de eventueel nader te overleggen gegevens worden opgenomen in de door de makelaar 
gevoerde administratie en zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. De verkoop van Oliviers Kreek zal 
online plaatsvinden en je kunt je digitaal inschrijven. Als je er voorkeur aan geeft om offline in te schrijven, 
dan kan dit uiteraard ook door dit formulier te downloaden, in te vullen en op te sturen naar of af te geven 
bij de makelaar.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Voornaam

Achternaam

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Telefoon

E-mailadres

Geboortedatum en plaats

Burgerlijke staat  ongehuwd 

  gehuwd

  geregistreerd partnerschap

Loondienst of zelfstandig

Naam werkgever

Vast dienstverband?  ja 

  nee

Bruto jaarinkomen 
(inclusief vakantiegeld en eventuele vaste 13e maand)

Inschrijfnummer gemeentelijk woningzoekenden systeem
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VOORKEUR BOUWNUMMERS OF BOUWKAVEL

Naar welk bouwnummer of bouwkavel gaat je voorkeur uit?
Keuze Bouwnummer

1e

2e

3e

4e

Keuze Bouwnummer

5e

6e

7e

8e

Keuze Bouwnummer

9e

10e

11e

12e

 Nee 

 Ja

Hoeveel?

FINANCIERING / FINANCIËLE MIDDELEN

Eigen geld beschikbaar voor aankoop?

MEDEKOPER

Voornaam

Achternaam

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Telefoon

E-mailadres

Geboortedatum en plaats

Loondienst of zelfstandig

Naam werkgever

Vast dienstverband?  ja 

  nee

Bruto jaarinkomen 
(inclusief vakantiegeld en eventuele vaste 13e maand)
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HUIDIGE WOONSITUATIE

Is je huidige woning een koop- of huurwoning?

HYPOTHEEK

Heb je behoefte aan een adviesgesprek voor de waarde van je huidige woning?

 Ja

 Nee

Heb je afgelopen maand een gesprek gehad met een hypotheekadviseur?

 Ja

 Nee

Zo nee, heb je behoefte aan een gesprek met een hypotheekadviseur?

 Ja

 Nee

Is er een financieringsvoorbehoud benodigd?

 Ja

 Nee

Wil je verder nog iets kwijt over je financiële situatie?

 Koop

 Huur

Geschatte opbrengst koopwoning / huurprijs per maand



OLIVIERSKREEK.NL

VOORWAARDEN

• Het invullen en indienen van dit inschrijfformulier is vrijblijvend en geeft geen recht op toewijzing van 
een woning.

•  Er mag slechts één formulier per toekomstig huishouden worden ingeleverd.
•  Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren worden in behandeling genomen.
•  Over de toewijzing wordt niet gecorrespondeerd en aan de inschrijving kunnen geen rechten worden 

ontleend. De projectontwikkelaar wijst de woningen naar eigen inzicht toe. Voor wat betreft de 
uiteindelijke gunning behoudt de projectontwikkelaar zich alle rechten voor.

•  Deze gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld.

Plaats en datum Handtekening

Heulweg 80

2295 KH Kwintsheul

0174 294 652

info@rijnpoort.nl

Inschrijfformulier

OPMERKINGEN
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