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Inschrijfformulier project ‘HeemAvenue’ te Zoetermeer
Ondergetekende(n) wenst / wensen in aanmerking te komen voor reservering van één van de bouwnummers in 
het bovengenoemde project.

De op dit formulier ingevulde gegevens en de eventueel nader te overleggen gegevens worden opgenomen in de 
door Van der Kooy Vastgoed en De Makelaars gevoerde administratie. 

Persoonlijke gegevens 

 Aspirant koper Partner / medekoper

Naam 

Geslacht m/v  man           vrouw  man           vrouw

Voornamen voluit   

Geboorteplaats   

Geboortedatum   

Adres   

Woonplaats en postcode   

Telefoon overdag   

Telefoon ‘s avonds    

E-mail   

Beroep

Op vakantie  van                                                                       t/m   

Burgelijke staat  ongehuwd   geregistreerd partnerschap

  gehuwd  (gemeenschap van goederen)    gehuwd (huwelijkse voorwaarden)

Werkgever   

Naam bedrijf   

Plaats bedrijf   

Bruto jaarinkomen € €

Soort aanstelling  onbepaalde tijd /  bepaalde tijd  onbepaalde tijd /  bepaalde tijd

Financiering   

Bent u voornemens eigen geld voor de aankoop van de woning te gebruiken?               

 Nee      Ja, namelijk: €  

Heeft u of uw partner persoonlijke financiële verplichtingen?                                                 

 Nee      Ja, bedrag lening / bedrag maandbetaling €

paraaf
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Samenstelling huishouden  

Aantal personen                 personen  

  alleenstaand   getrouwd / samenwonend

  alleenstaand met             kind(eren)    getrouwd / samenwonend  

met            kind(eren)

   

Voorkeur bouwnummers  

Naar welk bouwnummer gaat uw voorkeur uit? Houdt hierbij de bouwnummers aan zoals weergegeven  

op pagina 10 en 11 van de verkoopbrochure ‘HeemAvenue’.

  

Keuze Bouwnummer Keuze Bouwnummer

1e  6e  

2e  7e  

3e  8e  

4e  9e  

5e   10e  

Indien de woningen van uw voorkeur allemaal toebedeeld zijn, wenst u dan voor één van de andere  

bouwnummers in aanmerking te komen?

 Ja  Nee

Indien alle woningen in fase 1 toebedeeld zijn, wenst u dan voor één van dezelfde woningen in fase 2 in 

aanmerking te komen? Dit heeft geen invloed op toewijzingen in fase 2.

 Ja  Nee

Huidige woning

Wenst u een vrijblijvende waardebepaling van uw huidige (koop)woning?        Ja    Nee

Uw huidige woning is een koop- of huurwoning?    koopwoning      

      huurwoning 

Welk type is uw huidige woning?    tussenwoning  vrijstaand

      hoekwoning / half vrijstaand 

      appartement

Indien eigen woning, is deze belast met een hypotheek?    Ja   Nee

Bedrag restant schuld    € 

Geschatte verkoopwaarde    €
paraaf



Reden van verhuizing 

U kunt meerdere redenen aankruisen 

 werk  locatie  omvang huidige woning

 inkomen  samenstelling huishouden  anders nl. 

 gezondheid / leeftijd  huidige woonomgeving 

Loting

Zodra de inschrijftermijn is afgelopen zullen de woningen, indien er meerdere kandidaten per woning zijn, via een 

loting worden toegekend.

Laatste vraag

Hoe bent u met het project in aanraking gekomen? U kunt meerdere antwoorden aankruisen.

 via advertentie  via Funda.nl  via Facebook 

 via projectsite  via reclamebord  via vdk.nl

 via familie of vrienden  via het Streekblad 

 anders, nl. (veld in te vullen door inschrijver)  

Dit formulier is geheel vrijblijvend, zowel de ingeschrevene(n) als de verkoper verplichten zich niet tot koop of verkoop. Bovenstaande vragen zijn 
naar waarheid ingevuld. De op dit formulier ingevulde gegevens en de eventueel nader te overleggen gegevens worden vertrouwelijk behandeld. 
Indien u bezwaar heeft tegen het verstrekken van de gevraagde informatie, kan e.e.a. worden toegelicht in een persoonlijk gesprek.

Plaats en datum                                                    Handtekening

    

Indienen vóór maandag 13 juni 12:00 uur via heemavenue@vdk.nl. 
Binnen één werkdag krijgt u een ontvangstbevestiging.

 De Makelaars Van der Kooy Vastgoed 
 079 - 323 88 38 079 - 331 0 331
 info@demakelaars.nu info@vdk.nl
 www.demakelaars.nu www.vdk.nl
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