START VERKOOP
17 oktober 2018
DE SIJNSMEESTER
INSCHRIJFFORMULIER
Wil je onderstaande vragen zo volledig mogelijk invullen? Aan deze inschrijving kunnen geen rechten
worden ontleend.
o aankruisen wat van toepassing is
Datum

* doorhalen wat niet van toepassing is

:

Gegevens aanvrager:
Naam
:

dhr/mevr *

Voornamen voluit

:

Adres

:

Postcode en woonplaats :
Telefoon

: privé:

E-mail

:

Geb.datum en plaats

_
werk/mobiel:

:

Beroep

:

Naam werkgever

:

Burgerlijke stand

o gehuwd: gemeenschap van goederen/huwelijkse voorwaarden *
o ongehuwd
o samenwonend met/zonder samenlevingscontract
o huurwoning
o koopwoning
o inwonend

Huidige woonsituatie

Gegevens (huwelijks-)partner of medeaanvrager:
Naam
:

Voornamen voluit

:

Adres

:

dhr/mevr *

Postcode en woonplaats :
Telefoon

: privé:

E-mail

:

Geb.datum en plaats

_
werk/mobiel:

:

Beroep

:

Naam werkgever

:

Burgerlijke stand

o gehuwd: gemeenschap van goederen/huwelijkse voorwaarden *
o ongehuwd
o samenwonend met/zonder samenlevingscontract

Huidige woonsituatie:

o huurwoning

o koopwoning

o inwonend

Bruto jaarinkomen aanvrager: € _____________________ medeaanvrager: € __________________
Verplichtingen (lening / alimentatie) aanvrager: €_______________ medeaanvrager: € ___________
Eigen middelen aanvrager: € _____________________ medeaanvrager: € ____________________
Bij welke bank loopt uw eventuele huidige hypotheek: ______________________________________
Naar welk bouwnummer gaat je voorkeur uit?

1e keus: bouwnummer

6e keus: bouwnummer

2e keus: bouwnummer

7e keus: bouwnummer

3e keus: bouwnummer

8e keus: bouwnummer

4e keus: bouwnummer

9e keus: bouwnummer

5e keus: bouwnummer

10e keus: bouwnummer

Het formulier kan je digitaal of per post toezenden aan Brecheisen Makelaars of de Keizer Makelaarsgroep; via
nieuwbouw@brecheisen.nl of nieuwbouw@dekeizer.nl. De inschrijving sluit op maandag 29 oktober om 10:00 uur. Het
inleveren van meerdere inschrijfformulieren is niet toegestaan.
Indien wij een bouwnummer aan je kunnen toewijzen, zal er telefonisch contact met je worden opgenomen om een
verkoopgesprek in te plannen. Mocht je, bijvoorbeeld wegens een vakantie, voor langere tijd niet
bereikbaar zijn, dan verzoeken wij je dit onderstaand aan te geven:
Hoe ben je op de hoogte gebracht van het project de Sijnsmeester: o Facebook o Krant o Funda o Makelaar
o website Sijnsmeester o nieuwwonenUtrecht o anders nl ……………………………….
Ik/ wij ben/zijn op vakantie van ____________ tot ____________
Dit formulier mag bij de makelaar worden ingeleverd (analoog of digitaal).

Plein 19
3991 DL Houten
T: 030- 637 33 36
E: nieuwbouw@brecheisen.nl

Schonenburgseind 38
3995 DC Houten
T:030- 637 55 66
E: nieuwbouw@dekeizer.nl

____________________________________________________________________
Door het invullen en inleveren van dit
formulier gaat u akkoord met de verwerking
van uw gegevens door Brecheisen Makelaars
en de desbetreffende ontwikkelaars.

Met wie worden mijn gegevens gedeeld?
Uw gegevens en statistieken van dit project
worden gedeeld met de desbetreffende projectontwikkelaar en betrokken makelaars.

Indien u niet wordt toegewezen
dan worden uw gegevens bewaard
totdat het project is uitverkocht

Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Uw gegevens worden opgeslagen in onze
project database. Aan de hand van deze
formulieren wordt het project toegewezen
op eerste voorkeur

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Als u wordt toegewezen en u wordt koper
dan worden uw gegevens bewaard totdat
de garantietermijn van het project s verlopen.

Heeft u nog overige vragen?
Ons hele privacy beleid vindt u op
website van Brecheisen Makelaars.
Neem gerust contact met ons op voor
andere vragen.

