
 

 

 

 

INSCHRIJFFORMULIER 
 

 

MIJNHARDT WONEN FASE 2 

                                                                        
22 twee-onder-een-kapwoningen                             

2 geschakelde villa’s 

1 vrijstaande villa 

  

 
 

Wilt u onderstaande vragen zo volledig mogelijk invullen? Aanmelding geschiedt geheel vrijblijvend 

en zonder koopverplichting. Aan deze aanmelding kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

o aankruisen wat van toepassing is                             * doorhalen wat niet van toepassing is 

 

Gegevens aanvrager: 

 

Naam : _______________________________________     dhr/mevr * 

 

Voornamen voluit : __________________________________________________ 

 

Adres   : __________________________________________________   

 

Postcode en woonplaats : __________________________________________________ 

 

Telefoon  : privé: _________________ werk/mobiel:  _________________   

 

E-mail   : __________________________________________________ 

 

Geboortedatum en plaats : __________________________________________________ 

 

Beroep   : __________________________________________________ 

 

Naam werkgever  : __________________________________________________  

 

Burgerlijke stand  o gehuwd: gemeenschap van goederen/huwelijkse voorwaarden * 

   o ongehuwd 

o samenwonend met/zonder samenlevingscontract 

 

Huidige woonsituatie o huurwoning o koopwoning o inwonend 

 

Opdrachtgever: 

Vastgoedontwikkeling: 



 

 

 

 

Gegevens (huwelijks-)partner of medeaanvrager: 

 

Naam   : __________________________________________ dhr/mevr * 

 

Voornamen voluit : __________________________________________________ 

 

Adres   : __________________________________________________ 

 

Postcode en woonplaats : __________________________________________________ 

 

Telefoon  : prive: _________________ werk/mobiel:  _________________ 

 

E-mail   : __________________________________________________ 

 

Geboortedatum en plaats : __________________________________________________ 

 

Beroep   : __________________________________________________ 

 

Naam werkgever : : __________________________________________________  

 

Burgerlijke stand  o gehuwd: gemeenschap van goederen/huwelijkse voorwaarden * 

   o ongehuwd 

o samenwonend met/zonder samenlevingscontract 

 

Huidige woonsituatie o huurwoning o koopwoning o inwonend    

 

Naar welk bouwnummer gaat uw voorkeur uit? 

 

Voorkeur Bouwnummer Voorkeur Bouwnummer 

1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  

 

 

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. 

 

Verkoopprocedure / spelregels:  

Na inschrijving zal er een toewijzing plaatsvinden. Toewijzing zal zoveel mogelijk plaatsvinden op 

eerste voorkeuren. Daarna zullen opvolgende voorkeuren aangewend worden om uiteindelijk 

voor elk bouwnummer een kandidaat te kunnen selecteren. Wij zullen u hier in week 12  nader 

over berichten. De inschrijving sluit op maandag 9 maart om 17.00 uur.  U kunt het inschrijf-

formulier inleveren bij of mailen naar één van onderstaande makelaars. Mocht u, bijvoorbeeld 

wegens een vakantie, voor langere tijd niet bereikbaar zijn, dan verzoeken wij u dit onderstaand 

aan te geven. Wij zijn niet bereikbaar van  _____________ tot  _____________ 

 

De koop-/aannemingsovereenkomst wordt uitsluitend op naam gesteld van de aanvrager, zoals 

vermeld op dit inschrijfformulier. Inschrijvingen zijn niet overdraagbaar. Dubbele inschrijvingen zijn 

niet toegestaan.  

 

      

 

 

 

Antonlaan 600 

3707 KD Zeist 

T: 030-6920204 

E: zeist@molenbeek.nl 

 

Boulevard 1 

3707 BK Zeist 

T: 030-6917577 

E: info@nassau.nl 
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