VOORKEURFORMULIER
STAD-S | OLDENZAAL
Ik / wij* hebben interesse in Stad-S

PERSONALIA

AANVRAGER M/V*

PARTNER M/V*

Naam + voorletters
Adres
Postcode + woonplaats
Telefoon privé
Telefoon mobiel
E-mail
Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgelijke staat

Gehuwd / ongehuwd / samenwonend/geregisteerd partnerschap*

Geplande vakantie
Hieronder kunt u de bouwnummers invullen van de woningen waarvoor u belangstelling heeft:

1e
2e
3e
4e
5e
voorkeur voorkeur voorkeur voorkeur voorkeur

6e voorkeur

7e
8e
9e
10e
11e
voorkeur voorkeur voorkeur voorkeur voorkeur

Garagebox

Kavel

Kavel

Ja/nee

Opmerkingen: ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Welke situatie is voor u van toepassing
Huidige woonsituatie:
Huurwoning* / koopwoning* / thuiswonend*
Waardebepaling:
Ja* / Nee*, ik wil graag een vrijblijvende waardebepaling van mijn eigen woning
Heeft u een hypotheek nodig voor de aankoop van deze woning?
ja/nee*
Heeft u recent een hypotheekgesprek gehad?
Ja / Nee *
Zo ja, is uit het hypotheekgesprek gebleken dat u de door u beoogde woning kunt financieren? Ja / Nee *
Wilt u de nieuwe woning aankopen zonder eerst uw huidige koopwoning te verkopen?
Ja / Nee / n.v.t. *
Opmerkingen m.b.t. financiering: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
*Doorhalen wat niet van toepassing is
Aan dit formulier kunnen geen rechten worden ontleend.

Procedure inschrijving voorkeurspositie
•

•
•
•
•
•
•

Indien er meerdere kandidaten voor één bouwnummer zijn, zal middels toewijzing, te verrichten op 17
februari 2020, de volgorde tussen deze kandidaten worden vastgesteld. Deze zal bepalend zijn voor de
voorkeurspositie van dat bepaalde kavel. Als er naar het oordeel van Verkoper sprake is van gunstigere
voorwaarden kan dit van invloed zijn op de toewijzing. Indien er meerdere gelijkwaardige kandidaten
voor een woning overblijven wordt geloot.
Volledig ingevulde formulieren genieten de voorkeur boven onvolledig ingevulde formulieren.
Per huishouden wordt niet meer dan één origineel ingevuld voorkeurformulier gehonoreerd, dubbele
inschrijvingen worden niet meegenomen in de inschrijvingsprocedure.
Voorkeurformulieren die na sluiting van de inschrijftermijn binnen komen, worden op de algemene
reservelijst geplaatst.
Wanneer u een eerste optie heeft gekregen en uw voorkeurspositie niet accepteert, maar uw voorkeur
uitspreekt voor een ander bouwnummer, wordt u voor dit bouwnummer op de reservelijst geplaatst.
De makelaar zal een ieder die een eerste optie toegewezen heeft gekregen spoedig benaderen voor het
maken van nadere afspraken.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Dit formulier dient uiterlijk maandag 17 februari 2020 om 12.00 uur in bezit te zijn van Kock van Benthem
Makelaars. De toewijzing zal plaatsvinden op 17 februari 2020.
Alle ingeschreven kandidaten die een formulier hebben ingeleverd zullen vanaf 18 februari 2020 op de hoogte
worden gebracht.

Plaats: ___________________Datum: ___________________Handtekening: ___________________________

Verkoop & inlichtingen:

Ontwikkeling:

Kock en van Benthem Makelaars
Bisschopstraat 18

Janssen de Jong Projectontwikkeling
Alfred Marshallstraat 1

7571 CZ Oldenzaal
0541-522022

7559 SE Hengelo
088-3559700

www.kvbm.nl

www.jjpo.nl

Aan dit formulier kunnen geen rechten worden ontleend.

