Inschrijfformulier 29 woningen laatste fase Dorpsveld plan ‘Nes Noord Schagen’
Dit formulier dient uiterlijk 13 januari 2017 om 17.00 uur in het bezit te zijn van
VLIEG Makelaars OG, Handelsstraat 2, 1741 AA, Schagen, schagen@vlieg.nl
CONTACTGEGEVENS
Inschrijver

Achternaam

…………………………………………………

O man O vrouw

…………………………………….....

Voornamen(voluit)

Geboortedatum- en plaats ……………………………….....
Partner

Achternaam

…………………………………………………

O man O vrouw

……………………………………….

Voornamen(voluit)

Geboortedatum- en plaats ……………………………….......
Correspondentie

Adres

…………………………………………………

Postcode

…………………………………………………

Woonplaats

…………………………………………………

E-mailadres

…………………………………………………

Telefoon privé …………………… / Mobiel …………………
Ik/wij ben/zijn met vakantie van …………… tot en met ………………………………..
Wij zijn dan wel bereikbaar via: …………………………………………………………..
WOONSITUATIE (omcirkelen wat van toepassing is) *
Bent u een starter op de woningmarkt?
(Een starter is iemand die voor het eerst zelfstandig een koopwoning gaat bewonen)

Ja / Nee
Huurwoning/Koopwoning/
Inwonend
€
Appartement / Rij- of
hoekwoning /
2 onder 1 kap / Vrijstaand
/ Anders, namelijk
……………………………

Woont u in een huur- of koopwoning of bent u inwonend?
Bij koopwoning, verwachte opbrengst?
In wat voor woningtype woont u op dit moment?

* Deze gegevens zijn NIET van invloed op de toewijzingsprocedure.
Hieronder kunt u de bouwnummers invullen van de woningen waarvoor u belangstelling heeft.
e

7 keus …………

e

8 keus …………

e

9 keus …………

e

10 keus …………

e

11 keus …………

e

12 keus …………

1 keus …………
2 keus …………
3 keus …………
4 keus …………
5 keus …………
6 keus …………

e

13 keus …………

e

19 keus ………… 25 keus …………

e

14 keus …………

e

15 keus …………

e

20 keus ………… 26 keus …………

e

21 keus ………… 27 keus …………

e

22 keus ………… 28 keus …………

e

23 keus ………… 29 keus …………

e

24 keus …………

e

16 keus …………

e

17 keus …………

e

18 keus …………

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

N.B.
Het is van belang dat u zoveel mogelijk voorkeuren opgeeft. Wij gaan er vanuit dat u voor de
nummers die u niet heeft ingevuld ook niet in aanmerking wilt komen.
De Rabobank zal contact met u opnemen voor een vrijblijvend advies. Indien u dit niet op prijs stelt, kunt u dat
hier kenbaar maken. U stelt het wel/niet op prijs dat u benaderd wordt door de Rabobank.
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AANVULLENDE INFORMATIE



Op 20 december 2016 vindt er een informatiebijeenkomst plaats in ‘Best Western Slothotel Igesz’ in
Schagen. Vanaf deze datum is de verkoopdocumentatie beschikbaar en kunnen geïnteresseerden zich
inschrijven voor een woning in Nes Noord te Schagen.



Meer gedetailleerde informatie over de woningen wordt te zijner tijd verstrekt aan de kandidaten die na
eventuele loting en toewijzing in de gelegenheid worden gesteld een optie te nemen.



Geïnteresseerden kunnen zich met het inschrijfformulier inschrijven tot het op het inschrijfformulier genoemde
tijdstip, door het inleveren van dit inschrijfformulier bij VLIEG Makelaars OG, Handelsstraat 2, 1741 AA
Schagen, schagen@vlieg.nl.



Vervolgens zal op basis van het aantal inschrijvingen de wijze van toewijzing worden bepaald. Indien er per
woning meerdere inschrijvingen zijn binnengekomen, zal er een loting plaatsvinden. De makelaar benadert
vervolgens de kandidaten voor een verkoopgesprek. Alle inschrijvers ontvangen zo spoedig mogelijk bericht.



Tijdens deze afspraak kunt u uw vragen persoonlijk doornemen met de makelaar. Na deze afspraak heeft u
nog 1 week de tijd om te beslissen of de optie omgezet wordt in de aankoop van de woning.



Door het invullen en inleveren van dit formulier bevestigt u kennis te hebben genomen van deze
verkoopprocedure.



Voor vragen kunt u contact opnemen met VLIEG Makelaars OG, Handelsstraat 2, 1741 AA Schagen,
telefoon: 0224-296441, e-mail: schagen@vlieg.nl

Nieuwegein, 20 december 2016

Disclaimer
Dit formulier is geheel vrijblijvend, zowel de inschrijver als verkoper verplicht zich niet tot koop of verkoop.
Er mag per huishouden slechts één formulier worden ingeleverd. Vanzelfsprekend zullen bovenstaande gegevens
vertrouwelijk worden behandeld.
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