Ondergetekende(n) schrijft zich in als reservekandidaat voor één of meer
bouwnummers in het project Gouden Podium, Fase 4 – bouwstroom B.
Persoonlijke gegevens
Aspirant koper

Partner/medekoper

Naam: …..……………………………………
Voornamen: …………………………………
Roepnaam: ………………………………….
Geboorteplaats: .……………………………
Geboortedatum: …………………………….
Nationaliteit: …………………………………
Adres: ………………………………………..
PC + woonplaats: …………………………..
E-mail:………………………………………..
Telefoon privé: ………………………………
Telefoon werk: ………………………………
Beroep: ………………………………………
Bruto jaarinkomen: €………………………..

Naam:……………………………………
Voornamen:……………………………..
Roepnaam: …………………………….
Geboorteplaats:…………………………
Geboortedatum:………………………...
Nationaliteit:……………………………..
Adres:……………………………………
PC + woonplaats:………………………
E-mail:……………………………………
Telefoon privé:………………………….
Telefoon werk:………………………….
Beroep:…………………………………..
Bruto jaarinkomen: €…………………...

Koopt u samen: ja / nee
Gehuwd: ja / nee
Huwelijkse voorwaarden: ja / nee
Geregistreerd partnerschap: ja / nee
Voorkeur bouwnummers
Keuze Bouwnummer
1
2
3
4
5
6
7
8

Keuze Bouwnummer
9
10
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14
15
16

Z.O.Z.
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Gegevens huidige woonsituatie
 Is uw huidige woning een koop- of huurwoning?
 Indien eigen woning, is deze belast met een hypotheek?
 Restant hypotheekschuld?
 Wat is de geschatte verkoopwaarde?
 Is er eigen vermogen wat ingebracht gaat worden?

: huur / koop
: ja / nee
: €…………………
: €…………………
: €…………………

Indien van toepassing invullen:
Wij zijn op vakantie van ……………………. t/m ………………………...
We zijn wel /niet bereikbaar op telnr………………………………………
Indien van toepassing invullen:
Ik heb al eerder ingeschreven voor een woning in de Gouden Buurten
Namelijk:

Gouden Harp, bouwstroom …………………………
Gouden Podium, fase ………………………………..

Graag vernemen wij op welke manier u geattendeerd bent op dit nieuwbouwproject
Advertentie
Internet
Verkoopbord
Via familie, vrienden of kennissen
Anders namelijk, ……………………………………………………

De op dit formulier ingevulde gegevens en de eventueel nader te overleggen gegevens is
onze Privacy Policy van toepassing. Met het ondertekenen van dit formulier verklaart u
hierbij dat u bekend bent met onze Privacy Policy. Voor onze Privacy Policy verwijzen wij u
naar onze website. Dit formulier is geheel vrijblijvend, zowel de ingeschrevene(n) als de
verkoper verplicht zich niet tot koop of verkoop.
Bovenstaande gegevens en vragen zijn naar waarheid ingevuld.

Plaats en datum:

………………………………

Handtekening:

………………………………

U kunt dit formulier mailen naar: info@goudenbuurten.nl of in de brievenbus deponeren aan
Westpolderstraat 2g.
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