
 

 

INSCHRIJFFORMULIER 

 
 

 

 

 

 

 

 

Datum     : ___________________________ 

 

Gegevens aanvrager 

Naam     : _____________________________________________ dhr/mevr * 

Voornamen voluit   : ______________________________________________________ 

Adres     : ______________________________________________________ 

Postcode en woonplaats  : ______________________________________________________ 

Telefoon    : privé: _________________ werk/mobiel: _____________________ 

E-mail     : ______________________________________________________ 

Geboortedatum en plaats  : ______________________________________________________ 

Beroep     : ______________________________________________________ 

Naam werkgever   : ______________________________________________________ 

Burgerlijke stand   o gehuwd: gemeenschap van goederen/huwelijkse voorwaarden * 

o ongehuwd 

o samenwonend met/zonder samenlevingscontract 

Huidige woonsituatie   o huurwoning  o koopwoning  o inwonend  o koopwoning verkocht 

Wilt u onderstaande vragen zo volledig mogelijk invullen?  

Aanmelding geschiedt geheel vrijblijvend en zonder koopverplichting.  

Aan deze inschrijving kunnen geen rechten worden ontleend. 

 



 

 

 

 

Gegevens (huwelijks-)partner of medeaanvrager: 

Naam     : _____________________________________________ dhr/mevr * 

Voornamen voluit   : ______________________________________________________ 

Adres     : ______________________________________________________ 

Postcode en woonplaats  : ______________________________________________________ 

Telefoon    : privé: _________________ werk/mobiel: _____________________ 

E-mail     : ______________________________________________________ 

Geboortedatum en plaats  : ______________________________________________________ 

Beroep     : ______________________________________________________ 

Naam werkgever   : ______________________________________________________ 

Burgerlijke stand   o gehuwd: gemeenschap van goederen/huwelijkse voorwaarden * 

o ongehuwd 

o samenwonend met/zonder samenlevingscontract 

Huidige woonsituatie   o huurwoning  o koopwoning  o inwonend  o koopwoning verkocht 

 

 

Naar welk bouwnummer gaat uw voorkeur uit? 

1e keus: bouwnummer ____________ 

2e keus: bouwnummer ____________ 

3e keus: bouwnummer ____________ 

 

Beschikt u over de financiële middelen(eigen vermogen of vreemd vermogen) om de woning welke 

uw voorkeur heeft te kunnen kopen? 

 

__________________________________________________________ 

 

 

Wilt u bij aankoop van de woning ontbindende voorwaarden opnemen voor de financiering? 

 

 

__________________________________________________________   

 

 

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Spelregels: 

Hoe gaat het inschrijven straks? 

Vanaf het moment van start verkoop zijn alle verkoopdocumenten, zoals o.a. de brochure, 

technische omschrijving, de prijslijst en het digitale inschrijfformulier beschikbaar. 

   

 Wanneer u besluit om in te schrijven op een van de woningen, dan gebruikt u daarvoor het 
digitale inschrijfformulier.  Wanneer u het formulier daarna tijdig en volledig( alleen volledig 
ingevulde formulieren worden in behandeling genomen) ingevuld  verstuurt (digitaal naar 
info@petervandentop-makelaardij.nl), dan ontvangt u van de makelaar per e-mail een 
bevestiging van uw inschrijving. Alleen met deze schriftelijke bevestiging maakt uw 

inschrijving deel uit van het verkoopproces. De inschrijving sluit op dinsdag 23 november 2021 om 
12.00 uur; 

 De toewijzing van de woningen zal plaatsvinden door de ontwikkelaar; 

 Na de toewijzing zal de makelaar alle mensen die een woning hebben toegewezen 
gekregen telefonisch benaderen voor het nemen van een optie en het maken van een afspraak; 

 Wanneer u geen woning toegewezen heeft gekregen, dan wordt u op de reservelijst gezet; 

 Zodra een woning  vrij van optie komt, wordt de eerstvolgende van de reservelijst benaderd; 

 Inschrijfformulieren die na de sluiting van de inschrijftermijn binnenkomen, worden 
automatisch achteraan de reservelijst gezet; 

 Over de uitslag van de toewijzing kan niet worden gecorrespondeerd. 

 

 

Contactgegevens Peter van den Top Makelaardij 

o Adres:  Kerkewijk 28, 3901 EG Veenendaal. 
o E-mail: info@petervandentop-makelaardij.nl. 
o Website: www.petervandentop-makelaardij.nl. 
o Telefoonnummer: 0318 - 51 61 55. 
o Mobielnummer:     06 - 22 49 86 57.   

 

mailto:info@petervandentop-makelaardij.nl

