
 
 

 

 
 
Inschrijfformulier 27 luxe appartementen De Maurits 
 
Als u in aanmerking wilt komen voor de aankoop van één van de woningen, dan ontvangen we  graag 
dit inschrijfformulier ingevuld retour. 
 
Personalia 

  Gegevens aanvrager Partner aanvrager 

Achternaam : ………………………………………. ………………………………………. 

Voornamen : ………………………………………. ………………………………………. 

Geboortedatum : ………………………………………. ………………………………………. 

Geboorteplaats : ………………………………………. ………………………………………. 

Adres : ………………………………………. ………………………………………. 

Postcode : ………………………………………. ………………………………………. 
Woonplaats : ………………………………………. ………………………………………. 

Telefoon privé : ………………………………………. ………………………………………. 

Telefoon mobiel : ………………………………………. ………………………………………. 

E-mailadres : ………………………………………. ………………………………………. 
 

Burgerlijke staat: 0 gehuwd/geregistreerd partnerschap 0 alleenstaand 
 0 in gemeenschap van goederen 0 samenwonend 
 0 onder (huwelijkse) voorwaarden  

 
Financiële gegevens 
 

Huidige woning Koop/ huur  

Koopwoning verkocht Ja/ Nee  

Verwachte verkoopwaarde €…………………………………… 

Hypotheek op de woning Nee/ Ja, hoogte hypotheek                    €……………………………… 

Eigen geld Nee/ Ja, eigen inbreng                            €……………………………… 

Bruto jaarsalaris 1e inkomen 
€…………………………………… 

             2e inkomen 
             €……………………………… 

Om in aanmerking te komen voor een bouwnummer is het belangrijk dat u een financiële 
haalbaarheidscheck toevoegt aan dit inschrijfformulier. 
 
Mogen wij u benaderen voor: 

• een vrijblijvend hypotheekgesprek met onze financieel adviseur?  0 ja 0 nee 
• een gratis waardebepaling van uw huidige woning?   0 ja 0 nee 



 
 

 

 
 
 
Bouwnummers 
 
Hieronder kunt u uw voorkeur voor één of meerdere bouwnummers weergeven. Als u advies wenst 
over het bepalen van de keuze van de bouwnummers en het type waarnaar uw voorkeur  uit gaat, kunt 
u met één van de makelaars daarover voor de sluitingsdatum contact opnemen. 
 

Voorkeur Type bouwnummer 

1e keuze   

2e keuze   

3e keuze   

4e keuze   

5e keuze   

6e keuze   

7e keuze   

8e keuze   

9e keuze   

10e keuze   
 
 
Parkeerplaats(en) 
 
Ja, wij wensen in aanmerking te komen voor: 

¨ tweede parkeerplaats á € 32.500,-- v.o.n. 
 
 
Verkoopgesprek 
 
De inschrijftermijn sluit op 16 juli 2021 om 12.00uur. Uiterlijk op dat moment dient het  formulier bij 
Anke Bodewes Makelaardij in bezit te zijn. Nadat de woningen zijn toegewezen, nodigt  de makelaar de 
inschrijvers uit voor een verkoopgesprek. 
 
In het verkoopgesprek wordt u uitvoerig geïnformeerd over het bouwplan en de woningen. Tijdens 
het gesprek ontvangt u alle relevante contractstukken en overige informatie die u nodig heeft om een 
weloverwogen keuze te kunnen maken. Uiteraard is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen. 
 
 
Spelregels van reservering en koop/procedure 
 

• Het invullen en indienen van dit inschrijfformulier is vrijblijvend en geeft geen recht op 
toewijzing van een woning en/of parkeerplaats; 



 
 

 

• Er mag slechts één formulier per toekomstig huishouden worden ingeleverd; 
• Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren worden in behandeling genomen; 
• De inschrijfperiode eindigt 16 juli 2021 om 12.00uur. Later binnengekomen 

inschrijfformulieren worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen; 
• De tijdige inlevering van inschrijfformulieren die per post worden verzonden is voor uw risico; 
• Over de toewijzing wordt niet gecorrespondeerd en aan de inschrijving kunnen geen rechten 

worden ontleend. De ontwikkelaar wijst de woningen naar eigen inzicht toe; 
 

Voor wat betreft de uiteindelijke gunning behoudt de projectontwikkelaar zich alle rechten voor. Deze 
gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. Fouten en (prijs)wijzigingen zijn voorbehouden. 
Derhalve kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Deze informatie is, tenzij       anders 
aangegeven, geheel vrijblijvend. 

 
Opmerkingen 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Inschrijver en eventuele partner verkla(a)r(t)en de gevraagde gegevens naar waarheid te hebben 
ingevuld. 
 
Plaats:                                            Datum:                                2021 
 
 
 
                                                                                  
              

Handtekening inschrijver     Handtekening eventuele partner  
 
 
 
U kunt dit formulier verzenden aan/afgeven bij: 

 
 
 

Anke Bodewes Makelaardij Hargplein 118 | 3121 VG | Schiedam 
T (010) 246 44 44 | info@ankebodewes.nl 


