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De verkoop van Fase 4A is gestart en verloopt voorspoedig! Alle woningen staan in optie, maar 
het is mogelijk dat er alsnog een geopteerde woning vrijkomt. Heb je je nog niet ingeschreven en 
wil je op de reservelijst geplaatst worden? Schrijf je dan met dit formulier in als reservekandidaat 
voor een woning in Den Bogerd Fase 4A. Daarvoor hebben wij onder andere jouw persoons- 
gegevens nodig. Wij verwerken alle op dit formulier door jou ingevulde gegevens met jouw  
toestemming en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming. 
 
Let op: alleen volledig en correct ingevulde inschrijfformulieren worden in behandeling genomen.  
 
Persoonlijke gegevens inschrijver(s) 
 
Inschrijver 1 

 De heer  Mevrouw 
Naam ______________________________________________________ 
Voornamen ______________________________________________________ 
Straat ______________________________________Huisnummer______ 
Postcode  ___________Woonplaats_________________________________ 
E-mailadres* ______________________________________________________ 
* Het e-mailadres van inschrijver 1 wordt gebruikt voor e-mailcorrespondentie en toewijzing, tenzij anders aangegeven. 

Tel./mob. nummer ____________________________________ (Overdag bereikbaar) 
Geboortedatum ____________________________________ 
Geboorteplaats ____________________________________ 
Burgerlijke staat  gehuwd 
  ongehuwd  
  samenwonend 
 
Huidige woonsituatie  huurwoning  
  koopwoning 
  inwonend 
 
Schrijf je je in met een partner? Ja/Nee 
 
Inschrijver 2 (indien van toepassing) 

 De heer  Mevrouw 
Naam ______________________________________________________ 
Voornamen ______________________________________________________ 
Straat __________________________________Huisnummer ________ 
Postcode  ________________Woonplaats____________________________ 
E-mailadres ______________________________________________________ 
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Tel./mob. nummer ____________________________________ (Overdag bereikbaar) 
Geboortedatum ____________________________________ 
Geboorteplaats ____________________________________ 
Burgerlijke staat  gehuwd 
  ongehuwd  
  samenwonend 
 
Huidige woonsituatie  huurwoning  
  koopwoning 
  inwonend 
 
Inschrijving en voorkeur 
 
Ik schrijf/wij schrijven ons in – op volgorde van mijn/onze voorkeur – voor bouwnummer(s): 
Voorkeur Bouwnummer Voorkeur  Bouwnummer 
1 ____________ 6 ____________ 
2 ____________ 7 ____________ 
3 ____________ 8 ____________ 
4 ____________ 9 ____________ 
5 ____________ 10 ____________ 
 
Let op: meerdere keuzes zijn mogelijk. Je komt alleen in aanmerking voor de door jou aangegeven bouwnummer(s). 
 
Heb je plannen om de woning te laten voorzien van een uitbreidingsoptie? 
 

 nee  weet het nog niet    ja, namelijk: 
_____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Financiële zekerheidsstelling 
 
Wij adviseren je om de FINANCIËLE ZEKERHEIDSSTELLING uit te printen en door jouw 
financieel adviseur/geldverstrekker te laten invullen. Je financieel adviseur/geldverstrekker 
geeft hierop aan dat je financieel draagkrachtig bent om de door jou gewenste woning te 
kunnen kopen. Invullen van dit formulier is niet verplicht. Maak je gebruik van de  
FINANCIËLE ZEKERHEIDSSTELLING of een gelijksoortig formulier van je adviseur/ 
geldverstrekker? Dan ontvangt de makelaar graag het door jou en je financieel adviseur/ 
geldverstrekker ondertekende en gescande formulier via de e-mail of bezorging op het  
kantoor van een van beide makelaars. Het formulier wordt verstrekt door de makelaar en is 
digitaal te vinden op www.denbogerd.nl. 
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Toewijzingsprocedure 
 
 Reservekandidaten komen in aanmerking voor een bouwnummer wanneer er geen 

kandidaten meer over zijn uit de inschrijfperiode. Toewijzing van de woningen vindt 
plaats op basis van de door jou opgegeven bouwnummer(s). Wij gaan hierbij van uit 
dat je alleen voor de door jou ingevulde bouwnummers belangstelling hebt. 

 Indien een bouwnummer voor je is gereserveerd, dan word je hiervan telefonisch op 
de hoogte gesteld en uitgenodigd voor een informatief gesprek. 

 Indien er geen bouwnummer voor je kan worden gereserveerd, dan word je door de 
makelaars per e-mail op de hoogte gesteld zodra Fase 4A verkocht is. 

 
Mocht je lastig te bereiken zijn, bijvoorbeeld in verband met vakantie, geef dat dan hier- 
onder aan: 
Ik/wij ben/zijn op vakantie van ______________________ tot _____________________.  
In deze periode kan contact opgenomen worden met ____________________________ , 
via telefoonnummer/mobiel nummer ___________________________. 
 
Deze inschrijving is geheel vrijblijvend; er kunnen dan ook geen rechten aan worden ont-
leend. 

 
Inschrijfformulier versturen 
 
Heb je alle invulvelden volledig en correct ingevuld? Dan kunt je jouw inschrijving definitief 
maken en afgeven bij één van onderstaande makelaars of per email c.q. per post verzen-
den.  
 
Toestemming* 

 Ik/wij ben/zijn op de hoogte van de Privacy Statement van Den Bogerd Ontwikkeling 
B.V. en geef/geven Den Bogerd Ontwikkeling B.V. en haar (marketing) partners toe-
stemming om mijn/onze persoonsgegevens overeenkomstig deze verklaring te ge-
bruiken. Alle door mij/ons verstrekte gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. 

* verplicht invulveld 
 
 
 
 

  

https://www.den-bogerd.nl/privacystatement

