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Naam en voorletters : ………………………………… …………………………………………………………… 

 

Hieronder kunt u aanvinken in welke bouwtypes u interesse heeft: 

 

  1e keus is bouwnummer: …….     5e keus is bouwnummer: …….  

  2e keus is bouwnummer: …….     6e keus is bouwnummer: …….  

  3e keus is bouwnummer: …….     7e keus is bouwnummer: ……. 

  4e keus is bouwnummer: …….     8e keus is bouwnummer: ……. 

 

  Ik heb interesse in de aankoop van een extra buitenparkeerplaats met een V.O.N. som € 7.500,- 

   

• Heeft u na het bestuderen van alle informatie interesse? Maak dat dan kenbaar op dit 
voorkeursformulier;  

• Om deel te nemen aan de voorinschrijvingsprocedure dient dit voorkeursformulier uiterlijk op 
zaterdag 26 juni 18.00uur in ons bezit te zijn. U kunt het voorkeursformulier zowel digitaal als 
per post aan ons retourneren. Onze gegevens treft u op pagina 2;  

• Toewijzing van de woningen vindt plaats in overleg met de ontwikkelaar (verkoper);  

• Indien u op vakantie of langer van huis bent, vermeld dan op het formulier hoe/waar u 
bereikbaar bent.  

 

 

Financiële gegevens van de aanvrager(s) 

 

Huidige bruto jaarinkomen aanvrager ca. € ……………………………………………………………………. 

Huidige bruto jaarinkomen medeaanvrager ca. € .…………………………………………………………..... 

Eigen middelen € …………………………………………………………………………………………………. 

Persoonlijke verplichtingen ca. € ……………………………………/mnd (lening, financiering, alimentatie), 

en nog …………………………….. maanden te betalen.  

 

Huidige woonsituatie: Koopwoning/ huurwoning/ thuiswonend/ SlimmerKopen (doorstrepen wat n.v.t. 

is) 

Wat is de huidige hypotheekschuld van uw koopwoning € ………………………………………………….. 

Wat is de WOZ- waarde van uw huidige koopwoning € ……………………………………………………… 

Is uw woning al in verkoop    JA / NEE  

Alleen invullen indien u in het bezit bent van een koopwoning. 

 

Wenst u een vrijblijvende waardebepaling voor uw huidige koopwoning?   JA / NEE 

Wenst u een vrijblijvend financieel gesprek met een onafhankelijke adviseur?  JA / NEE 
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Wilt u onderstaande velden zo volledig mogelijk invullen? Deze aanmelding geschiedt geheel 

vrijblijvend en zonder enige verplichting tot koop. Aan de aanmelding kunnen geen rechten 

worden ontleend.  
 

Bij * s.v.p. het niet van toepassing zijnde onderwerp doorhalen. 

 

Naam: dhr/mevr*: …………....................................................................................................................... 

Voornamen (voluit): ........................................................................................................……….……….... 

Adres: ......................................................................................................................................................... 

Postcode en woonplaats: ……..…………………………………………………………………………………. 

Geboorteplaats: ………………………………Geboortedatum: …………………………………………….. 

Telefoonnummer (privé): ..........................…(werk): .…………………..(mobiel): ………..……….……… 

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………..….. 

Nummer paspoort/ identiteitsbewijs: ………………………………………………………………………… 

Ongehuwd/ gehuwd met/ samenwonend met *         gemeensch. v goederen/ huwelijkse voorw. * 

 

Naam: dhr/mevr*: ..…………..................................................................................................................... 

Voornamen (voluit): ..........................................................................................................………………... 

Adres: ........................................................................................................................................................ 

Postcode en woonplaats: .……..………………………………………………………………………………… 

Geboorteplaats: ………………………………Geboortedatum: ……………………………………………. 

Telefoonnummer (privé): .........................…(werk): ….…………………..(mobiel): ………..……….…... 

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………..…. 

Nummer paspoort/ identiteitsbewijs: ………………………………………………………………………… 

 

 

Dit formulier dient u uiterlijk op zaterdag 26 juni 18.00uur aan te leveren bij ons kantoor (mag 

zowel digitaal als per post). Alleen ondertekende en volledig ingevulde formulieren worden in 

behandeling genomen.  
 

Alle inschrijvingen worden strikt vertrouwelijk behandeld. Deze inschrijving is geheel vrijblijvend en geeft 

geen recht tot toewijzing van een woning en geen plicht tot koop. 
 

U kunt dit formulier zenden aan: 

                                                                    

 

                                        

 

Van Santvoort Makelaars B.V.   Datum: ____ - ____ - 2021  

Boutenslaan 195A   

5654 AN Eindhoven    Handtekening(en): 

nieuwbouw@eindhoven.vansantvoort.nl 

tel: 040 – 269 25 30   ………………………..  ……………………….. 
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