Inschrijfformulier “Jennerstate”, Haarlem

Hieronder kunt u de bouwnummers invullen van de appartementen waarvoor u belangstelling heeft.
1e keus bnr. …..

6e keus bnr. ….

11e keus bnr. …..

2e keus bnr. …..

7e keus bnr. ….

12e keus bnr. …..

3e

keus bnr. …..

8e

keus bnr. …..

4e keus bnr. …..

9e keus bnr. …..

5e keus bnr. ….

10e keus bnr. …

13e keus bnr. …
14e keus bnr. …..

De toewijzing van de bouwnummers geschiedt als volgt:
Volgnummer 1

toewijzing van het bouwnummer van 1e keus;

Volgnummer 2

toewijzing van het bouwnummer van 1e keus, indien deze nog vrij is,
Anders het bouwnummer van 2e keus enz.

Naam

: ……………………………………………………………………………………

Voornamen

: ………………………………………………………………………………m/v*

Adres

: ……………………………………………………………………………………

Postcode

: ……………………………………………………………………………………

Woonplaats

: ……………………………………………………………………………………

Telefoon privé : …………………………………… Telefoon zakelijk: ………………………..
Mobiel nummer : …………………………………………………………………………………..
E-mail

: ……………………………………………………………………………………

Geboortedatum : ………………………………….. Geboorteplaats : …………………………
Beroep

: …………………………………… Bruto inkomen per maand: …………….

Identiteitsbewijs en nummer: …………………………………… Datum afgifte: ………….…..

Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / samenwonend / alleenstaand*

Gegevens partner
Naam

:……………………………………………………………………………………..

Voornamen

:………………………………………………………………………………..m/v*

Adres

:……………………………………………………………………………………..

Postcode

:……………………………………………………………………………………..

Woonplaats

:……………………………………………………………………………………..

Telefoon privé :……………………………………..Telefoon zakelijk:………………………….
Geboortedatum : ……………………………………Geboorteplaats : ………………………….
Beroep

: ………………………………….…Bruto inkomen per maand:………………

Identiteitsbewijs en nummer: …………………………………… Datum afgifte: ………….…..
Huidige woonsituatie: koopwoning, huurwoning, thuiswonend*, anders:……………………
Wenst u benaderd te worden voor een vrijblijvend hypotheekadvies?

Ja / Nee*

* doorhalen indien niet van toepassing
Uw gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden!

Dit formulier dient uiterlijk 27 december 2018 om 12.00 uur in het bezit te zijn van:

Appel en Fris Makelaars

Makelaardij Van der Linden

t.a.v.: afdeling Nieuwbouw

t.a.v.: afdeling Nieuwbouw

Kinderhuissingel 126

Houtplein 24

2013 AW Haarlem

2012 DH Haarlem

Tel: 023-5421012

Tel: 023-2200002

E-mail: info@appelenfrismakelaars.nl

Email: info@haarlem@vanderlinden.nl

De toewijzing zal plaatsvinden op donderdag 27 december 2018 en vanaf vrijdag 28 december
2018 wordt u benaderd over de uitslag.

Tel. 023-5421012
E-mail: info@appelenfrismakelaaars.nl

Tel: 023-2200002
E-mail: info.haarlem@vanderlinden.nl

Disclaimer: aan deze informatie kunnen geen rechten worden verleend.

Toewijzingsprocedure
Jennerstate, Haarlem
De inschrijving sluit op vrijdag 27 december 2018 om 12.00 uur!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Na de sluiting van de inschrijving vindt de toewijzing van de bouwnummers plaats.
Vanaf vrijdag 28 december 2018 zal de makelaar eenieder telefonisch benaderen voor het
nemen van een optie op het toegewezen bouwnummer, en het maken van een afspraak.
Wanneer u niet bent ingeloot, wordt u automatisch op de reservelijst geplaatst. U ontvangt
dan een mededeling per email dat u op deze lijst bent geplaatst.
Wanneer u in de dagen na de loting telefonisch niet te bereiken bent, wordt u achteraan op de
reservelijst geplaatst.
Zodra een bouwnummer vrij van optie komt wordt de eerstvolgende kandidaat van de
reservelijst van dit bouwnummer, door de makelaar benaderd voor het nemen van een optie
en het maken van een afspraak.
Per toekomstig huishouden wordt niet meer dan één origineel ingevuld inschrijfformulier
gehonoreerd.
Dubbele inschrijvingen worden niet meegenomen in de loting.
Inschrijvingen worden alleen meegenomen in de loting indien een legitimatiebewijs is
bijgevoegd.
Inschrijfformulieren die na sluiting van de inschrijftermijn binnenkomen, worden automatisch
op de algemene reservelijst geplaatst.
Wanneer u wordt benaderd voor een door u opgegeven bouwnummer, maar uw voorkeur
uitspreekt voor een ander bouwnummer, wordt u voor dit bouwnummer als nieuwe klant
behandeld. Dat wil zeggen dat u voor dit bouwnummer onder aan de reservelijst wordt
geplaatst (indien reeds bezet).
Een toegewezen optie is niet overdraagbaar.
Zodra een bouwnummer vrij van optie komt, wordt de eerstvolgende kandidaat van de
reservelijst van dit bouwnummer benaderd voor het nemen van een optie en het maken van
een afspraak.
De opdrachtgever behoudt zich te allen tijde het recht van gunning voor.

Zorg ervoor dat u na de lotingdatum telefonisch bereikbaar bent op de
telefoonnummers die u op het inschrijfformulier heeft ingevuld!

