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Inschrijfformulier fase 4  

46 appartementen 
 

 
               

 
Wij verzoeken u onderstaand - in blokletters - volledig in te vullen. Inschrijving geschiedt geheel vrijblijvend 

en zonder verplichtingen tot koop. Bij * s.v.p. het niet van toepassing zijnde onderwerp doorhalen. 

 
Persoonlijke gegevens aanvrager:      
Naam (meisjesnaam)  :_______________________________________________________ M/V * 
 
Voornamen voluit : _______________________________________________________ 
 
Straat en huisnummer : _______________________________________________________ 
 
Postcode en Woonplaats : _______________________________________________________ 
 
Geboortedatum en -plaats : _______________________________________________________ 
 
Beroep   : _______________________________________________________ 
 
Telefoon privé  : _______________________________________________________ 
 
Telefoon zaak/mob. : _______________________________________________________ 
 
E-mail   : _______________________________________________________ 

  

Mijn huidige woning is een: □ koopwoning           □ huurwoning     □ ik ben inwonend 
 

Partner:  

Naam (meisjesnaam) : _______________________________________________________M/V * 

 
Voornamen voluit : _______________________________________________________ 
 
Straat en huisnummer : _______________________________________________________ 
 
Postcode en Woonplaats : _______________________________________________________ 
 
Geboortedatum en -plaats : _______________________________________________________ 
 
Beroep   : _______________________________________________________ 
 
Telefoon privé  : _______________________________________________________ 
 
Telefoon zaak/mob. : _______________________________________________________ 
 
E-mail   : _______________________________________________________ 
 

Mijn huidige woning is een: □ koopwoning           □ huurwoning     □ ik ben inwonend 
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Gezinssamenstelling : .............. Volwassenen .............. Kinderen 
 
 

Burgerlijke staat : Gehuwd / Ongehuwd * 
  in gemeenschap van goederen / onder huwelijkse voorwaarden / Geregistreerd partnerschap  * 

 
 

Wordt de woning op beider naam gekocht? Ja / Nee / N.v.t. * 
 
Bruto jaarinkomen aanvrager: € _____________________ medeaanvrager: € __________________ 
 
Verplichtingen (lening / alimentatie)  aanvrager: €_______________ medeaanvrager: € ___________ 
 
Eigen middelen aanvrager: € _____________________ medeaanvrager: € ____________________ 
 
Bij welke bank loopt uw eventuele huidige hypotheek: ______________________________________  
     
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. 

 
Voorkeur voor bouwnummers: 
 
Onderstaand kunt u uw voorkeur voor de verschillende bouwnummers, in volgorde van belangrijkheid aangeven. 
 
1e keuze    ______  2e keuze   ______  3e keuze    ______  4e keuze   ______     5e keuze   ______ 
 
6e keuze    ______  7e keuze   ______  8e keuze    ______  9e keuze   ______     10e keuze ______ 
 
 
Handtekening:  Plaats:     Datum: 
 
 

………………………….  ................................................... ................................................... 
 
 
U kunt het ingevulde formulier uiterlijk woensdag 13 juni vóór 12.00 uur sturen naar, inleveren bij of mailen aan: 
 
Woonvast Makelaars   of   Govaert Makelaardij    
Stadsring 139       Zonnehof 6a  
3817 BA Amersfoort      3811 ND Amersfoort 
Tel: 033 422 10 10       Tel: 033 463 04 44 
stadskeerkring@woonvast.nl     oginfo@govaert.nl 
    
De appartementen zullen worden toegewezen op basis van voorkeur, financiële draagkracht en/of eventuele andere 

voorbehouden. Indien u in aanmerking komt voor één van uw voorkeuren, zal de makelaar zo spoedig mogelijk contact met 

u opnemen via het/de door u opgegeven telefoonnummer(s) voor het maken van een afspraak op korte termijn. 
 
De belangstelling voor het project is zeer groot, dat geldt op dit moment in zijn algemeenheid voor de woningmarkt in 
Amersfoort. Indien een appartement meerdere malen wordt overschreven, kan de verkoopprocedure gewijzigd worden 
waarbij u de mogelijkheid heeft een bod bij inschrijving uit te brengen. De toewijzing zal dan op basis van gunning 
geschieden. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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. 
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