INSCHRIJFFORMULIER VEENHUYS VEGHEL
De verkoop van Veenhuys Veghel is gestart!
Met dit formulier schrijft u zich in voor een appartement in Plan Veenhuys Veghel. Daarvoor hebben wij
onder andere uw persoonsgegevens nodig. Wij verwerken alle op dit formulier door u ingevulde
gegevens met uw toestemming en in overeenstemming met de Algemene verordening
gegevensbescherming.
Neem rustig de tijd voor de inschrijving: het tijdstip waarop uw inschrijving ontvangen wordt, is niet
van invloed op de toewijzing. De sluiting van de inschrijving is op vrijdag 18 juni 2021 om 17.00 uur.
Let op: alleen volledig en correct ingevulde inschrijfformulieren worden in behandeling genomen.

Persoonlijke gegevens inschrijver(s)
Inschrijver 1
Het e-mailadres van inschrijver 1 wordt gebruikt voor e-mailcorrespondentie en toewijzing, tenzij
anders aangegeven.
☐ De heer

☐ Mevrouw

Naam
Voornamen
Straat

huisnummer

Postcode
Woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer/
Mobiel nummer

(overdag bereikbaar)

Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgerlijke staat

Huidige woonsituatie

☐ gehuwd
☐ ongehuwd
☐ samenwonend
☐ huurwoning vrije sector
☐ koopwoning
☐ inwonend
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Inschrijver 2
☐De heer ☐Mevrouw
Naam
Voornamen
Straat

huisnummer

Postcode
Woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer/
Mobiel nummer

(overdag bereikbaar)

Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgerlijke staat

Huidige woonsituatie

☐gehuwd
☐ongehuwd
☐samenwonend
☐huurwoning vrije sector
☐koopwoning
☐inwonend

Inschrijving en voorkeur
Ik schrijf/wij schrijven ons in – op volgorde van mijn/onze voorkeur – voor bouwnummer(s):
Voorkeur

Bouwnummer

1
2
3
4
5
6
7
8

Let op: meerdere keuzes zijn mogelijk. U komt alleen in aanmerking voor door u aangegeven bouwnummer(s).
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Financiële informatie
Bent u in het bezit van een eigen koopwoning?
Zo ja, wat is naar uw verwachting de verkoopwaarde?
Is uw woning belast met een hypotheek?
Zo ja, wat is de restanthoofdsom?
Voorbehoud verkoop eigen woning

Ja/Nee
€ _________________
Ja/Nee
€ _________________
Ja/Nee

Wat is uw huidige bruto jaarinkomen?
Wat is het huidige bruto jaarinkomen van uw partner?*
* Indien van toepassing

€ _________________
€ _________________

Heeft u nog overige financiële verplichtingen?
Zo ja, welke maandlasten brengt dat met zich mee en voor hoe lang?
€ _____________ per maand en nog ____ maanden te betalen.

Ja/Nee

Heeft u eigen middelen?
Zo ja, welk bedrag?
Voorbehoud financiering?

Ja/Nee
€ _________________
Ja/Nee

Financiële zekerheidsstelling
Wij adviseren u om het formulier Financiële zekerheidsstelling door uw financieel adviseur/
geldverstrekker te laten invullen. Uw financieel adviseur/geldverstrekker geeft hierop aan dat u
financieel draagkrachtig bent om de door u gewenste woning te kunnen kopen. Hoewel het gebruik
van dit formulier niet verplicht is, draagt invullen ervan, in verband met een groot aantal te verwachten
inschrijvers, ertoe bij dat het toewijzingsproces soepel en voortvarend verloopt.
Maakt u gebruik van het formulier of een gelijksoortig formulier van uw adviseur/ geldverstrekker? Dan
ontvangen wij graag het door u en uw financieel adviseur/ geldverstrekker ondertekende formulier via
mail of per post naar het onderstaande adres:
BERNHEZE MAKELAARS

DRAGT MAKELAARS O.G.

Bitswijk 10

Poort van Veghel 4931A

5401 JB Uden

5466 SB Veghel

 nieuwbouw@bernheze.nl

 info@dragtmakelaars.nl
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Toewijzingsprocedure
 Toewijzing van de woningen vindt plaats op basis van de door u opgegeven bouwnummer(s).
Indien meerdere kandidaten een voorkeur voor dezelfde bouwnummers hebben opgegeven dan zal
toewijzing plaatsvinden door Bouwbedrijf Van Grunsven B.V. Wij gaan ervan uit dat u voor de niet
door u ingevulde bouwnummers geen belangstelling heeft.
 Indien een bouwnummer voor u is gereserveerd dan wordt u hiervan telefonisch op de hoogte
gesteld en uitgenodigd voor een informatief gesprek.
 Kandidaten worden uiterlijk in de week van 21 juni a.s. door de makelaar benaderd.
 Indien een kandidaat geen bericht ontvangt, is er geen bouwnummer toegewezen. Mocht de
situatie ten aanzien van een door u opgegeven voorkeur zich tussentijds positief voor u
ontwikkelen, dan laten wij u dat zo spoedig mogelijk weten.
De sluiting van de inschrijving is op Vrijdag 18 juni a.s. om 17.00 uur.

Toelichting op de toewijzingsprocedure
 U kunt zich via het inschrijfformulier – alleen of met uw partner – inschrijven.
Let op: schrijft u zich in met een partner dan mag u samen slechts één formulier inleveren; dubbele
inschrijvingen worden uitgesloten van toewijzing.
 De koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst worden uitsluitend op naam gesteld van
de aanvrager(s) zoals vermeld op dit formulier.
 Inschrijvingen zijn niet overdraagbaar.
 Uw gegevens worden uitsluitend ter beschikking gesteld aan de bij dit nieuwbouwplan betrokken
partijen: ontwikkelaar, makelaars, (bouw)ondernemer en marketing partners.
 Deze inschrijving is geheel vrijblijvend; er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

Inschrijfformulier versturen
Heeft u alle invulvelden volledig en correct ingevuld? Dan kunt u uw inschrijving definitief maken en
afgeven bij onderstaande makelaar of per email of post verzenden.
Toestemming*
☐ Ik/wij ben/zijn op de hoogte van de Privacy Statement van Bouwbedrijf Van Grunsven B.V. en
geef/geven Bouwbedrijf Van Grunsven B.V. en haar (marketing) partners toestemming om mijn/onze
persoonsgegevens overeenkomstig deze verklaring te gebruiken. Alle door mij/ons verstrekte
gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.
* verplicht invulveld
Hartelijke groet,
VERKOOPTEAM VEENHUYS VEGHEL

Verkoop & informatie
BERNHEZE MAKELAARS
Bitswijk 10
5401 JB Uden
0413‐243818
nieuwbouw@bernheze.nl

DRAGT MAKELAARS O.G.
Poort van Veghel 4931A
5466 SB Veghel
0413‐363850
info@dragtmakelaars.nl

Realisatie

Ontwikkeling

BOUWBEDRIJF VAN GRUNSVEN
Hoogstraat 21
5469 EL ERP
088 478 67 83
info@grunsvengroep.nl

Bouw‐ en
ontwikkelingsmaatschappij
't Ven V.O.F.

