Voorkeur/keuzeformulier Den Bogerd ~ Bouwkavels 9 – 10 en 11
een project van GEM den Bogerd

Gegevens aanvrager(s):
 De heer  mevrouw
Naam + voorletters……………………………………………………………………………………………….
Straat……………………………………………………………………………………………………………….
Postcode en woonplaats…………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer(s) overdag bereikbaar* ……………………………………………………………………..
E-mail adres……………………………………………………………………………………………………….
Bent u geïnteresseerd in een bouwkavel in ‘Den Bogerd’, dan kunt u onderstaand in volgorde van
uw voorkeur aangeven naar welk bouwkavel uw voorkeur uitgaat. Meerdere keuzes zijn mogelijk;
u komt alleen in aanmerking voor de door u aangegeven bouwkavels.
Voorkeur
1
2
3

Bouwkavel
.........
.........
.........

 Enkel de door u opgegeven bouwkavels kunnen aan u worden toegewezen en wij gaan er dan ook
automatisch vanuit dat u geen interesse heeft in de niet vermelde bouwkavels. Indien er meerdere
kandidaten interesse hebben in hetzelfde bouwkavel zal toewijzing plaatsvinden door loting c.q.
gunning.
 Indien wij een bouwkavel aan u kunnen toewijzen, wordt u hiervan telefonisch op de hoogte gesteld
en uitgenodigd voor een informatief gesprek met één van de makelaars.
 Indien wij u (nog) geen bouwkavel kunnen toewijzen wordt u daarvan per e-mail op de hoogte gesteld.
Wij zullen u als reservekandidaat noteren en u informeren als de situatie zich positief voor u
ontwikkelt.

Indien van toepassing eventueel voorkeur voor makelaar:
 Van de Water makelaardij
 Lelieveld makelaardij

Dit formulier kunt u ingevuld, bij voorkeur ook de achterzijde, retourneren aan één van onderstaande
makelaars:

Van de Water makelaardij
Bredaseweg 368
5037 LG Tilburg
Tel: 013 – 5 952 952
tilburg@vandewatergroep.nl
www.vandewatergroep.nl

Lelieveld makelaardij
Stationsplein 1
5061 HG Oisterwijk
Tel: 013 – 5 210 222
info@lelieveldmakelaardij.nl
www.lelieveldmakelaardij.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 GEM den Bogerd 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 hypotheekadviesgesprek.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 het beantwoorden van deze vragen niet op prijs.

