INSCHRIJFFORMULIER 7 APPARTEMENTEN
BUSSUM, ESLAAN
Ondergetekende(n) wenst / wensen in aanmerking te komen voor één van de appartementen in het project Villa
Tsjido te Bussum. Graag ontvangen wij het inschrijfformulier uiterlijk maandag 22 augustus 2022 om 12:00 uur
volledig ingevuld en ondertekend retour. Formulieren die later worden ontvangen worden niet meer meegenomen.
Er vindt geen selectie plaats op volgorde van binnenkomst.
Persoonlijke gegevens
Wanneer u samen met uw partner koopt, dient u de volledige gegevens van u en uw partner in te vullen. Per
persoon en/of per (toekomstig) huishouden mag slecht één inschrijving worden ingediend. Inschrijvingen met
als doel kansvergroting worden uitgesloten van deelname aan de toewijzing/loting.
De heer

Mevrouw

De heer

Mevrouw

Naam:
Voornamen (voluit):
Geboorteplaats:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail:
Burgerlijke staat:
Voorkeur voor appartement(en)
Welk appartement heeft uw belangstelling? Geef hieronder uw voorkeur aan.

Voorkeur

Appartement

1e keus

-

e

-

e

3 keus

-

4e keus

-

2 keus

e

5 keus

-

6e keus

-

e

7 keus

-

Indien de appartementen van uw voorkeur allemaal toebedeeld zijn, wenst u dan voor één van de andere
appartementen in aanmerking te komen
Ja
Nee

Huidige woning
Heeft u een eigen woning?

Ja

Nee

Uw huidige woning is een koop- of huurwoning?

Koopwoning

Huurwoning

Indien eigen woning, is deze belast met een hypotheek?

Ja

Nee

Geschatte overwaarde

€ ………………………………………………………………………

Staat uw woning al te koop?

Ja

Nee

Wenst u een vrijblijvende waardebepaling?

Ja

Nee

Voorbehouden
Zonder voorbehoud financiering

Voorbehoud financiering

Overige voorbehouden te weten: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Toewijzing/loting
Voor het project Villa Tsjido zullen de appartementen worden toegewezen, enkel bij meerdere inschrijvingen zal er
worden geloot door de projectnotaris. Bij het toewijzen/loten van de appartementen waarvoor meerdere
kandidaten zijn, is een kandidaat zonder voorbehouden in het voordeel.
Dit inschrijfformulier is geheel vrijblijvend, zowel de ingeschrevene(n) als de verkoper verplichten zich niet tot koop
of verkoop. Bovenstaand is naar waarheid ingevuld. De op dit formulier ingevulde gegevens en de eventueel nader
te overleggen gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Indien u bezwaar heeft tegen het verstrekken van de
gevraagde informatie, kan e.e.a. worden toegelicht in een persoonlijk gesprek.
Plaats en datum:

Handtekening

U kunt dit formulier inleveren bij of e-mailen naar Schuyff Kempers Makelaardij via onderstaande
contactgegevens. Binnen één werkdag ontvangt u een ontvangstbevestiging.

Lambertus Hortensiuslaan 14
1412 GW Naarden
T 035-6910005
E info@schuyff-kempers.nl

