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Inschrijfformulier Olympia Leusden  

 
 

Wij verzoeken u onderstaand - in blokletters - volledig in te vullen.  
Bij * s.v.p. het niet van toepassing zijnde onderwerp weg-/doorhalen. 

Persoonlijke gegevens aanvrager:      
Naam (meisjesnaam)  : ________________________________________________________________________ M/V* 
 
Voornamen voluit : ________________________________________________________________________ 
 
Adres + huisnr.  : ________________________________________________________________________ 
 
Postcode/Woonplaats : ________________________________________________________________________ 
 
geboortedatum/-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 : ________________________________________________________________________ 
 
Adres + huisnr.  : ________________________________________________________________________ 
 
Postcode/Woonplaats : ________________________________________________________________________ 
 
geboortedatum/-plaats : ________________________________________________________________________ 
 
Beroep   : ________________________________________________________________________ 
 
Telefoon privé  : ________________________________________________________________________ 
 
Telefoon zaak/mob. : ________________________________________________________________________ 
 
E-mail   : ________________________________________________________________________ 

 

Mijn huidige woning is een:  koopwoning             huurwoning                ik ben inwonend  
 
Gezinssamenstelling:     .............. Volwassenen .............. Kinderen 
 
Burgerlijke staat: ________________________________________________________________________ 
 
 

Indien eigen woning: - Geschatte verkoopwaarde: € _____________________________ 

   - Restant hypotheekschuld:  € _____________________________ 

 

Wij informeren u graag over de waarde van uw huidige woning! Woonvast mag contact met mij opnemen voor 
informatie:  Ja    Nee  

 

 

 



 

SV 

 

Bij welke bank loopt uw eventuele huidige hypotheek: __________________________________ 

Overige financiële verplichtingen:  aanvrager: € _______________ partner: € ________________ 

Bruto jaarinkomen:  aanvrager: € _______________ partner: € ________________ 

Eigen middelen:    aanvrager: € _______________ partner: € ________________ 

 
 Appartement Speelkamp kopen voor investering 

 
 Ouder koopt appartement voor kind 

 

Op zoek naar een goed advies over een hypotheek die bij u past? 
Wij bieden u de mogelijkheid om kennis te maken met Hyppe en uw mogelijkheden te bespreken. Hyppe is een 
onafhankelijke intermediair voor zowel de starter als de doorstromer en kan hierdoor onafhankelijk hypotheekadvies 
bieden met goede voorwaarden en scherpe rentes. Dit eerste gesprek is geheel vrijblijvend en kost u niets. Hyppe is 
gevestigd aan de Stadsring 139 in Amersfoort. 
 
Hyppe mag contact met mij opnemen voor een gesprek:   Ja    Nee  
 
indien u hierboven geen keuze maakt, gaan wij er van uit dat u akkoord gaat dat Hyppe contact met u opneemt. 

 
Uw gegevens worden uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld. 
 
Voorkeur voor bouwnummers: 
Onderstaand kunt u uw voorkeur voor de verschillende bouwnummers (volgens prijslijst), 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 tot uiterlijk maandag 14 september a.s. 12.00 uur sturen aan, inleveren bij of mailen (als 
PDF document) aan:  
 

  
       
Stadsring 139   T  033 422 10 10       
3817 BA Amersfoort  E  info@woonvast.nl 
     
De woningen zullen zo veel mogelijk op basis van eerste voorkeur worden toegewezen. 
Indien u in aanmerking komt voor een van uw voorkeuren, zal uw 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. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wij zijn op vakantie van________________________t/m ___________________________________ 
Contactpersoon 
tijdens vakantie  :_________________________________________________________________ 
 
Telefoonnummer(s) :_________________________________________________________________ 
 
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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