‘De Heemtuinen’

10 stijlvolle woningen te Werkendam Fase II

INSCHRIJFFORMULIER
De Heemtuinen Werkendam Fase II
Lever dit inschrijfformulier uiterlijk op 5 februari 2016 voor 17.00 uur in bij Van der Brugge Makelaardij,
Hoogstraat 33, 4251 CH te Werkendam. U kunt het formulier ook mailen naar info@vanderbrugge.nl.
			

Indien van toepassing:

Achternaam:

M/V

Achternaam partner:

Voorletters:

Voorletters

Geboortedatum:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geboorteplaats:

Adres:

Adres:

Postcode/Plaats:

Postcode/Plaats:

Telefoonnummer:

Telefoonnummer:

E-mail:

E-mail:

M/V

Hieronder kunt u aangeven voor welke bouwnummers u belangstelling heeft en in welke volgorde. U kunt voor alle
bouwnummers uw voorkeur aangeven.
Bijvoorbeeld: als uw eerste voorkeur bouwnummer 24 (hoekwoning) is, kleurt u het bolletje voor hoekwoning en
schrijft u onder voorkeur 1 bouwnummer 24. Als uw tweede voorkeur bouwnummer 25 (tussenwoning) is, dan
schrijft u onder voorkeur 2 bouwnummer 25, enzovoorts.
Let op: bouwnummers die u niet aangeeft, worden u niet aangeboden.
Voorkeur type woning: Voorkeur 1

Voorkeur 2

Voorkeur 3

Garage ja/nee*

n Tussenwoning

Bouwnummer:

Bouwnummer:

Bouwnummer:

n.v.t.

n Hoekwoning

Bouwnummer:

Bouwnummer:

Bouwnummer:

ja / nee

n Appartement

Bouwnummer:

Bouwnummer:

Bouwnummer:

ja / nee

*Bij de bouwnummers 18 + 24 kunt u aangeven of u wel/niet geïnteresseerd zou zijn in de mogelijkheid voor het
bouwen van een garage. Doorstrepen wat niet van toepassing is.

Opmerking voorkeur:
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‘De Heemtuinen’

24 stijlvolle woningen te Werkendam

Waarschijnlijk zijn er meerdere gegadigden voor de woningen van uw voorkeur. De verkoopprocedure is conform die
van de gemeente Werkendam en is als volgt:
Volgorde van bepaling:
a. Inschrijvers die op de gemeentelijke wachtlijst staan worden op basis van deze lijst op de juiste volgorde
geplaatst. Zij hebben voorrang bij de toewijzingen van de woningen.
b. Inschrijvers die niet op de gemeentelijke wachtlijst staan, komen als tweede aan de beurt. Hun onderlinge volgorde wordt bepaald op basis van het tijdstip van inschrijving.
Algemene bepalingen:
a. Wanneer een keuzeformulier door Van der Brugge Makelaardij is ontvangen, is het niet meer mogelijk hierin wijzigingen aan te brengen.
b. Ieder keuzeformulier dient leesbaar te worden ingevuld, wanneer dit niet het geval is, worden deze niet in behandeling genomen.
c. De inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, hetgeen inhoudt dat uitsluitend de op dit formulier
vermelde aanvrager(s) op het opgegeven woonadres voor het/de voorkeursnummer(s) in aanmerking kan (kunnen) komen. (Echt)paren die samen een woning willen kopen, dienen het formulier dan ook samen in te vullen.
d. Nadat de toewijzingsvolgorde van inschrijvers is bepaald en de definitieve lijst bekend is, wordt u daarvan op de
hoogte gesteld.
e. Kandidaten aan wie een woning is toegewezen, worden telefonisch benaderd voor het maken van een afspraak
met de makelaar. Het verdient daarom de absolute voorkeur meerdere telefoonnummers op het keuzeformulier te
hanteren. Mocht er op achtereenvolgende dagen geen telefonisch contact gemaakt kunnen worden met een kandidaat, zal er op de tweede dag een schriftelijk verzoek worden gericht aan deze kandidaat om binnen vijf dagen na
verzenddatum van het schrijven te reageren. Wanneer binnen deze termijn geen reactie van betreffende kandidaat
is ontvangen, vervalt de positie op de toewijzingslijst.
f. Van der Brugge Makelaardij is niet aansprakelijk voor het niet (tijdig) ontvangen van het keuzeformulier.

Ondertekening:
Datum en plaats:

……………………………………………………………..

Handtekening(en): ……………………………………………………………..

o

Ja, de HypotheekWeter kan mij/ons benaderen voor een persoonlijk en op maat gesneden hypotheekaanbieding met een aantrekkelijke nieuwbouwrente!!

o

Ja, Van der Brugge Makelaardij kan mij/ons benaderen voor een gratis en vrijblijvende waardebepaling van
mijn/onze huidige woning.

Hoogstraat 33		
4251 CH Werkendam		
Tel. 0183 – 678300		
www.vanderbrugge.nl		

Westwagenstraat 87
4201 HG Gorinchem
Tel. 0183-632930
www.dehypotheekweter.com

2

