INSCHRIJFFORMULIER RIJWONING POELEWEG IJHORST
Uitsluitend bestemd voor een rijwoning
Ondergetekenden,
Naam:

…………………………………………………..

Naam:

……………………………………………….

Voorletters:

…………………………………………………..

Voorletter:

……………………………………………….

Adres:

…………………………………………………..

Adres:

……………………………………………….

Postcode:

…………………………………………………..

Postcode:

……………………………………………….

Woonplaats:

………………………………………………..

Woonplaats:

……………………………………………….

Geboortedatum: …………………………………………………..

Geboortedatum: ……………………………………………….

Telefoon:

…………………………………………………..

Telefoon:

………………………………………………..

E-mail:

…………………………………………………..

E-mail:

.……………………………………………….

Geslacht:

man/vrouw

Geslacht:

Burgerlijke staat:

man/vrouw

ongehuwd/samenwonend/geregistreerd partnerschap/gehuwd*

Deelt mee als kandidaat in aanmerking te willen komen voor een rijwoning in het plan Poeleweg IJhorst.
De prijzen voor de rijwoningen zijn vastgesteld op:
- Kavelnummer 25 : € 282.500 VON:
- Kavelnummer 26 : € 269.000 VON:
- Kavelnummer 27 : € 269.000 VON:
- Kavelnummer 28 : € 269.000 VON:
- Kavelnummer 29 : € 269.000 VON:
- Kavelnummer 30 : € 269.000 VON:
- Kavelnummer 31 : € 282.500 VON:

Voorkeur 1 t/m 7 aangeven s.v.p.
Voorkeur [ ]
Voorkeur [ ]
Voorkeur [ ]
Voorkeur [ ]
Voorkeur [ ]
Voorkeur [ ]
Voorkeur [ ]

Op de uitgiftetekening staan indicatief de kaveloppervlaktes aangegeven.
Heeft u al een financiële check gedaan over uw inkomen en/ of vermogen om een woning aan te kopen?
Ja/nee*

Opmerkingen:
…………………………………………………..………………………………………………
…..…………………………………………………..………………………………………….
………..…………………………………………………………………………………………
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Aldus naar waarheid ingevuld,

Datum:

…………………………

Plaats:

……………………………

Handtekening:

……………………………

Handtekening:

……………………………

Datum sluiting inschrijving: 2 juli 2021.
Dit formulier kunt u inscannen en mailen naar Poortman Makelaars info@poortmanmakelaars.nl of
inleveren in de brievenbus van Poortman Makelaars, Bergerslag 1A 7951 DR Staphorst.
Het inschrijfgeld van € 100,00 moet uiterlijk 2 juli 2021 zijn overgemaakt op rekeningnummer
NL95 BNGH 0285 0080 21 van de gemeente Staphorst o.v.v. uw naam en inschrijfgeld Poeleweg IJhorst.
Te laat ontvangen en of niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.
Hetzelfde geldt als u het inschrijfgeld niet op tijd betaald.
De persoonsgegevens op dit formulier worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.
Inschrijving is geheel vrijblijvend en zonder verplichting tot koop of verkoop. De inschrijving is
persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Dit houdt in dat uitsluitend de op dit formulier vermelde
aanvrager(s) in aanmerking kan/kunnen komen. Echtparen die samen een woning willen kopen moeten het
formulier dan ook samen ondertekenen. Dubbele inschrijvingen komen niet voor een toewijzing in
aanmerking, evenmin als een onjuist of onvolledig ingevuld formulier. Aan de aanmelding kunnen geen
rechten worden ontleend.
* Doorhalen wat niet van toepassing is.
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