Voorkeursformulier
Nieuwbouwplan
MAURITS VESTE TE OLDENZAAL
Ik / wij* hebben interesse in een woning in het plan Maurits Veste te Oldenzaal
AANVRAGER M/V*

PERSONALIA

PARTNER M/V*

Naam + voorletters
Adres
Postcode + woonplaats
Telefoon privé
Telefoon mobiel
E-mail
Geboortedatum
Geboorteplaats
Gehuwd / ongehuwd / samenwonend / geregistreerd partnerschap*

Burgelijke staat

Hieronder kunt u de bouwnummers invullen van de woningen waarvoor u belangstelling heeft:
Eerste
voorkeur

Tweede
voorkeur

Derde
voorkeur

Vierde
voorkeur

Vijfde
voorkeur

Zesde
voorkeur

Zevende
voorkeur

Extra
parkeerplaats
á € 9.000,- VON
Bouwnummer

Welke situatie is voor u van toepassing?
Voorbehoud financiering

Ja/nee*

Huidige woonsituatie

Huurwoning* / koopwoning* / thuiswonend*

Waarde bepaling

Ja* / nee*, ik wil graag een vrijblijvende waardebepaling van mijn
eigen woning

Heeft u recent een hypotheekgesprek
gehad?

Ja/nee*

Voorkeur makelaar:

*Doorhalen wat niet van toepassing is
1

PROCEDURE INSCHRIJVING VOORKEURSPOSITIE

•

Indien er meerdere kandidaten voor één bouwnummer zijn, zal middels toewijzing, te verrichten op 07 oktober 2019,
de volgorde tussen deze kandidaten worden vastgesteld. Deze zal bepalend zijn voor de voorkeurspositie van dat
bepaalde bouwnummer. Als er naar het oordeel van verkoper sprake is van gunstigere voorwaarden kan dit van
invloed zijn op de toewijzing. Daarnaast kan de verkoper besluiten, indien er meerdere gegadigden voor één
specifieke woning zijn, een verkoop bij inschrijving te organiseren voor deze gegadigden.

•

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 loting.

•

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
een afspraak op het kantoor.

•

Het project wordt gerealiseerd zodra 14 van de 20 appartementen onvoorwaardelijk verkocht zijn.

•

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Dit formulier dient uiterlijk maandag 07 oktober 2019 om 12.00 uur in bezit te zijn van een van de onderstaande
makelaars. De toewijzing zal plaatsvinden op 07 oktpber 2019. Alle ingeschreven kandidaten die een formulier hebben
ingeleverd zullen vanaf dinsdag 08 oktober 2019 op de hoogte worden gebracht.

DATUM:

PLAATS:

HANDTEKENING:

KockvanBenthem Makelaars		

Weusthuis Makelaardij		

Bisschopstraat 18				

Oliemolenstraat 2

7571 CZ Oldenzaal			

7573 PC Oldenzaal

0541-522022

0541-727027

2

