
 

 

Hoef en Haag 
 

                                                                                                                      

 

AANMELDINGSFORMULIER 37 WONINGEN HET DORPSHART EN 17 KAVELS ‘T LINT 
Wij verzoeken u dit aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk in te vullen. 

Bij * graag hetgeen dat niet van toepassing is doorhalen. 
 

 

 Gegevens aanvrager:  Gegevens medeaanvrager:  

Naam en voorletter(s) : ........................................  : .........................................  

Straatnaam en huisnummer : ........................................  : .........................................  

Postcode en plaats : ........................................  : .........................................  

Telefoonnummer privé : ........................................  : .........................................  

Telefoonnummer mobiel : ........................................  : .........................................  

E-mailadres : ........................................  : .........................................  

Geboortedatum : ........................................  : .........................................  

Bruto jaarinkomen : € .....................................  : € ......................................  

Geslacht : man/vrouw*   : man/vrouw* 

Burgerlijke staat : ongehuwd/samenwonend/geregistreerd partnerschap/gehuwd*   

Huidige woonsituatie : □ huur □ koophuis*  : □ huur □ koophuis*  

 

Onderstaand kunt u aangeven voor welk(e) bouwnummer(s) u zich in wenst te schrijven. Let op: 

u kunt zich alleen inschrijven voor de op de prijslijst genoemde bouwnummers. Wij gaan ervan uit 

dat u geen belangstelling heeft voor niet opgegeven bouwnummers. 

 

Ik/wij* schrijf/schrijven* in voor:     □ woning(en) in Het Dorpshart     □ kavel(s) in Het Lint* 

 

 01e keus nr. : ..........  03e keus nr. : ...........  05e keus nr. : ...........   

 02e keus nr. : ..........  04e keus nr. : ...........   
 

 

Indien wij een bouwnummer voor u kunnen reserveren, zal er telefonisch contact met u worden 

opgenomen om een verkoopgesprek in te plannen. Mocht u, bijvoorbeeld wegens een vakantie, 

voor langere tijd niet bereikbaar zijn, dan verzoeken wij u dit onderstaand aan te geven.   

  

Ik/wij* ben/zijn* op vakantie van  ................................  tot  .................................  
 

 

Middels het invullen van dit formulier geeft u toestemming aan de Rabobank/ 

hetkangewoon om contact met u op te nemen voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek.  

Indien u hier geen gebruik van wenst te maken, kruist u dan naastgelegen vak aan:  
 

 

Dit formulier kunt u inleveren bij: 

 

Via Makelaardij           De Keizer makelaarsgroep 

Klooster 2         Voorstraat 54 

4132 BG  Vianen 4132 AS Vianen 

0347 - 374277          0347 - 751170 

info@viamakelaardij.nl nieuwbouw@dekeizer.nl 

 

Aanmelding geschiedt geheel vrijblijvend en zonder verplichting tot koop. 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. Echtparen die samen een woning willen kopen dienen 

het formulier dan ook samen in te vullen. Aan de aanmelding kunnen geen rechten worden ontleend. 


