Fase 3
Rotterdam - Schiebroek

Inschrijfformulier Fase 3
Wij vragen u vriendelijk dit formulier in blokletters in te
vullen en te retourneren.
Via de mail naar één van de makelaarskantoren:
info@spindlermakelaars.nl of info@tw3.nl
Of u kunt het formulier per post versturen of afgeven
bij één van de makelaarskantoren:
Spindler Makelaars
TW3
Rododendronplein 6a
Veerhaven 4
3053 ES Rotterdam
3016 CJ Rotterdam

De op dit formulier ingevulde gegevens en de
eventueel nader te overleggen gegevens worden
tijdelijk opgenomen in de door ons gevoerde
administratie en zullen strikt vertrouwelijk worden
behandeld.
Dit formulier is geheel vrijblijvend. Zowel de
aanvrager als de verkoper verplichten zich niet tot
koop of verkoop.

PERSOONLIJKE GEGEVENS AANVRAGER(S):
Aanvrager

Achternaam

Partner

m/v

Voornamen (voluit)
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Geboorteplaats
Telefoon privé
Telefoon mobiel
E-mail
Burgerlijke staat

gehuwd / ongehuwd / samenwonend / alleenstaand *

Eerste koopwoning

Ja / Nee *

* s.v.p. wat niet van toepassing is doorhalen.

m/v

MIJN / ONZE INTERESSE GAAT UIT NAAR:
Voorkeur

Bouwnummer

Type

Voorkeur

1e

6e

2e

7e

3e

8e

4e

9e

5e

10e

Bouwnummer

Type

Heeft u interesse voor het kiezen van één van onderstaande opties.
¨ Uitbouw begane grond 1,2 meter: € 13.500,- (exclusief de kosten verplichte vergroting schuifpui of dubbele openslaande deuren)
¨ Uitbouw begane grond 2,4 meter: € 18.500,- (exclusief de kosten verplichte vergroting schuifpui of dubbele openslaande deuren)
(optie verbreden schuifpui: € 1.695,- / optie 4-delig kozijn met openslaande deuren: € 2.195,-)
¨ Dakkapel € 8.000,¨ Dakraam € 1.100,-

HUIDIGE SITUATIE AANVRAGER EN PARTNER
Aanvrager

Partner

Thuiswonend (bij ouders)

Ja/Nee*

Ja/Nee*

Huurwoning

Ja/Nee*

Ja/Nee*

Koopwoning

Ja/Nee*

Ja/Nee*

Verwachte verkoopopbrengst van

€

€

Huidige hypotheekschuld;
waarde inlossingsproduct, zoals
bijvoorbeeld polis, Spaarhypotheek,
Beleggings-, Verzekering- of
Bankspaarrekening

€

€

GEGEVENS OVER HET INKOMEN
				
Aanvrager

Partner

Vast dienstverband

Ja/Nee*

Ja/Nee*

Bruto inkomen per maand

€

€

Vakantiegeld

€

€

13e maand

Ja/Nee*

Ja/Nee*

Eigen geld voor aankoop

€

€

Zelfstandig ondernemer
Zo ja, sinds

Ja/Nee*

Ja/Nee*

Beroep
Werkgever
In dienst vanaf

Onregelmatigheidstoeslag/overwerk/
provisie

VERMOGENSPOSITIE
Heeft u of uw partner direct opvraagbaar spaargeld ten behoeve van
de aankoop van de woning?

Ja/Nee*

Saldo

€

Heeft u of uw partner momenteel een lopende financiële verplichting, zoals:
Persoonlijke lening/autofinanciering

Ja/Nee*

€

Doorlopend krediet

Ja/Nee*

€

Alimentatieverplichting

Ja/Nee*

€

Anders:

Ja/Nee*

€

Zo ja:

* s.v.p. wat niet van toepassing is doorhalen.

INLEVEREN FORMULIER
Dit formulier dient uiterlijk woensdag 12 oktober 2016, voor 17.00 uur volledig ingevuld geretourneerd te zijn.
Via de mail naar één van de makelaarskantoren: info@spindlermakelaars.nl of info@tw3.nl
Of u kunt het formulier per post versturen of afgeven bij één van de makelaarskantoren:

Rododendronplein 6a
3053 ES Rotterdam
tel 010 418 05 15

Veerhaven 4
3016 CJ Rotterdam
tel 010 300 71 17

Aan dit formulier kunnen geen rechten worden ontleend.

Rotterdam - Schiebroek

www.wonenaandepeppelweg.nl

