Voorkeur-/ keuzeformulier
Den Bogerd - De Lanen | Udenhout
een project van Den Bogerd Ontwikkeling B.V.

Gegevens inschrijver
 De heer  mevrouw
Naam + voorletters ……………………………………………………………………………………………….
Straat ………………………………………………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats ………………………………………………………………………………………...
E-mailadres ……………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer(s) overdag bereikbaar ..……………………………………………………………………..
 Ja, ik ben geïnteresseerd in een woning van project Den Bogerd - De Lanen | Udenhout en ik
geef hieronder (in volgorde van voorkeur) aan naar welke bouwnummers mijn voorkeur
uitgaat. (Er zijn meerdere keuzes mogelijk. Je komt alleen in aanmerking voor de door jou opgegeven bouwnummers.)
Voorkeur
1e
2e
3e

Bouwnummer

Voorkeur
4e
5e
6e

Bouwnummer

Voorkeur
7e
8e
9e

Bouwnummer

 Per huishouden is slechts één inschrijving toegestaan.
 De toewijzing van de woningen vindt plaats op basis van de opgegeven bouwnummer(s). Zijn er
meerdere inschrijvers op een bouwnummer dan vindt toewijzing plaatst door Den Bogerd
Ontwikkeling B.V. Wij kijken daarbij naar de volgende criteria: volledigheid van invullen van dit
voorkeur-/ keuzeformulier, een ingediende, haalbare financiële zekerheidsstelling en welke
voorkeur de woning voor jou heeft.
 Dit formulier dient samen met het formulier van de financiële zekerheidsstelling uiterlijk 14
november 2022 om 12.00 uur ingevuld retour te zijn bij één van onderstaande makelaars.
 Kandidaten worden vanaf 16 november 2022 door de makelaars benaderd. Mocht je lastig te
bereiken zijn, geef dan ook een telefoonnummer op van iemand die jou kan vertegenwoordigen.
 Indien een bouwnummer voor jou gereserveerd is, word je hiervan telefonisch op de hoogte
gesteld en uitgenodigd voor een informatief gesprek met één van de makelaars.
 Indien er geen bouwnummer voor je kan worden gereserveerd, word je daar ook van op de hoogte
gesteld en word je benaderd zodra er een geschikte woning beschikbaar is.

Heb je eventueel een voorkeur voor een makelaar? Maak dan hieronder je voorkeur kenbaar.
 Van de Water Makelaars
 Lelieveld Makelaardij

z.o.z.
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Aanvullende informatie
Wij vragen je om de onderstaande vragen te beantwoorden. Indien je deze vragen beantwoordt, kan
deze informatie door Den Bogerd Ontwikkeling B.V. bij de toewijzing worden gebruikt. Jouw privacy
wordt hierbij gewaarborgd.
Vraag

Antwoord

Wil je samen met je partner kopen?

Ja / Nee*

Huidige woonsituatie

 Ik woon in een koophuis
 Ik woon in een huurhuis
 Ik ben inwonend

Indien je in een koopwoning woont, wat is dan de
verwachte verkoopwaarde van je woning?

€ …………….

Wil je gebruik maken van de ontbindende
voorwaarde voor het verkrijgen van een
financiering?

Ja / Nee*

Heb je je financiële mogelijkheden al laten nagaan?

Ja / Nee*

Wil je een vrijblijvend financieel advies van een bij
de makelaar aangesloten financieel adviseur of de
Rabobank?

Ja / Nee*

Wil je een waardebepaling van je huidige woning?

Ja / Nee*

Heb je plannen om de woning te laten voorzien van
uitbreidingsopties?

Ja / Nee*

* doorhalen wat niet van toepassing is

Dit formulier dient samen met het formulier van de financiële zekerheidsstelling uiterlijk 14
november 2022 om 12.00 uur ingevuld retour te zijn bij één van onderstaande makelaars:

Van de Water Makelaars
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.nl
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