INSCHRIJFFORMULIER.
Wij verzoeken u vriendelijk om de onderstaande gegevens – in blokletters –
volledig in te vullen. Inschrijving geschiedt geheel vrijblijvend en zonder
verplichtingen tot koop.

PERSOONLIJKE GEGEVENS AANVRAGER
cm cv

naam (zoals vermeld in paspoort) 		
voornamen voluit
adres

huisnummer

postcode

woonplaats

geboortedatum

geboorteplaats

beroep
telefoon mobiel

telefoon privé

e-mailadres

PERSOONLIJKE GEGEVENS PARTNER (indien van toepassing)
cm cv

naam (zoals vermeld in paspoort)		
voornamen voluit
adres

huisnummer

postcode

woonplaats

geboortedatum

geboorteplaats

beroep
telefoon mobiel

telefoon privé

e-mailadres

Gezinssamenstelling:

volwassenen

Burgerlijke staat: gehuwd

c geregistreerd c ongehuwd c gemeenschap van goederen c huwelijkse voorwaarden

Wordt de woning op beider naam gekocht?
Heeft u een koop- of een huurwoning?

kinderen

c ja c nee c n.v.t.

c koopwoning c huurwoning

In het geval van een koopwoning, is er sprake van overwaarde?

c ja c nee

Indien er sprake is van overwaarde, hoe hoog is deze overwaarde (schatting)? €
Wenst u gebruik te maken van een voorbehoud financiering?

c ja c nee

Eventueel nadere toelichting
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VERVOLG INSCHRIJFFORMULIER LIVING IN MONDRIAAN.

VOORKEUR VOOR WONINGEN EN BOUWNUMMERS
Meerdere keuzes mogelijk, graag met cijfers de volgorde in voorkeuren aangeven, waarbij ‘1’ uw hoogste voorkeur is.
Bouwnummer 1 - hoekwoning van 125 m2		

c

Bouwnummer 2 - tussenwoning van 135 m2		

c

Bouwnummer 3 - tussenwoning van 135 m2		

c

Bouwnummer 4 - tussenwoning van 135 m2		

c

Bouwnummer 5 - hoekwoning van 125 m2		

c

Bouwnummer 6 - hoekwoning van 125 m2		

c

Bouwnummer 7 - tussenwoning van 135 m2 		

c

Bouwnummer 8 - tussenwoning van 135 m2		

c

Bouwnummer 9 - hoekwoning van 125 m2		

c
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VERVOLG INSCHRIJFFORMULIER LIVING IN MONDRIAAN.
Om een beter beeld te krijgen van de behoeften van onze kopers en in het vervolg nog completere
nieuwbouwprojecten te ontwikkelen vragen wij u om hieronder uw keuzes in te vullen.

BOUWKUNDIGE OPTIES

TOEVOEGEN AAN ONZE AANPAK

Ik wil graag (meerdere antwoorden mogelijk)

De volgende ‘ReadyforLiving’-optie adviseer ik toe te
voegen om jullie aanpak nog beter te maken (bijvoor

De woonkamer uitbreiden met een 2.40 meter uitbouw

c

Een zolderindeling

c

Bij de hoekwoning:
uitbreiden van de tweede verdieping met circa 17 m2

c

beeld raamdecoratie, domotica, tuinaanleg e.d.):

OPTIES BINNENAFWERKING
(meerdere antwoorden mogelijk)
Keuken
Ik heb interesse in een ‘uitbreiding’ van de keuken:
Bijvoorbeeld extra kasten

c

Bijvoorbeeld een extra werkblad of kookeiland

c

Bijvoorbeeld extra of andere inbouwapparatuur

c

Quooker kokend waterkraan

c

Badkamer
Ik wil graag een badmeubel met laden

c

Ik wil graag een douchecabine of hardglazen douchewand

c

Ik heb interesse in luxer sanitair en luxere kranen

c

Wandafwerking
Ik heb interesse in gladde wandafwerking

Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Alleen
volledig ingevulde formulieren worden in behandeling
genomen.
De projectontwikkelaar zal de inschrijvingen toewij
zen, er wordt naar gestreefd de eerste keuze toe te
wijzen. Neem voor meer informatie contact op met de
makelaar.
U kunt het ingevulde formulier afgeven, mailen of
toesturen naar Buisman Makelaars, Zilverparkkade 15,
8232 WJ Lelystad, info@buismanmakelaars.nl.
Alleen formulieren binnengekomen voor vrijdag 20
april, 18.00 uur worden in behandeling genomen.

Aldus naar waarheid ingevuld,

c
Plaats en datum

Vloer
Ik heb interesse in een parketvloer
als upgrade voor de laminaatvloer
Ik heb interesse in een PVC-vloer
als upgrade voor de laminaatvloer

c
Handtekening

c
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