
  

INSCHRIJFFORMULIER COTHERWEG TE LANGBROEK 

 
Gelieve onderstaande vragen zo volledig mogelijk invullen. Deze aanmelding geschiedt geheel vrijblijvend 
en zonder enige verplichting tot koop. Aan de aanmelding kunnen geen rechten worden ontleend. 

(Uiterlijk op vrijdag 28 februari vòòr 12.00 uur in te dienen bij: Molenbeek Makelaars Zeist) 
 

AANVRAGER                 PARTNER 

Naam   :     Naam   : 

Voornamen   :    Voornamen  : 

Adres   :    Adres   : 

Postcode/plaats :    Postcode/plaats : 

Telefoonnummer :    Telefoonnummer : 

Mobiel   :    Mobiel   : 

E-mail   :    E-mail   :  

Geboortedatum :    Geboortedatum : 

Geboorteplaats :    Geboorteplaats : 

Burgerlijke staat :    Burgerlijke staat : 
 

GEGEVENS VOOR FINANCIËLE BEOORDELING 

 
Wat is jouw werksituatie?    Wat is je werksituatie van jouw partner? 
0 Loondienst      0 Loondienst 
0 Zelfstandig ondernemer    0 Zelfstandig ondernemer 
0 Gepensioneerd     0 Gepensioneerd 
0 Uitkeringsgerechtigd    0 Uitkeringsgerechtigd 
 
Soort contract      Soort contract 
0 Vast contract     0 Vast contract 
0 Tijdelijk contract     0 Tijdelijk contract 

Bruto jaarlijks inkomen: €    Bruto jaarlijks inkomen: € 
 

Wat is je huidige woonsituatie?   Wat is de huidige woonsituatie van jouw partner? 
0 Ik bezit een koopwoning    0 Mijn partner en ik wonen samen 
0 Ik heb mijn koopwoning verkocht   0 Mijn partner huurt (een andere woning) 
0 Ik huur momenteel     0 Mijn partner bezit een koopwoning 
0 Inwonend (bijvoorbeeld bij ouders)  0 Overig/inwonend (bijvoorbeeld bij ouders) 

 



  

 

 

 

Staat je woning reeds te koop? Ja/nee  Staat je woning reeds te koop? Ja/nee 
 

Wat is de omgang van de hypotheek?  Wat is de omgang van de hypotheek?   
€ ………………………     € ……………………… 

Wat is de geschatte verkoopwaarde?   Wat is de geschatte verkoopwaarde? 
€ ………………………     € ……………………… 
 

SPAARGELD EN MAANDLASTEN 

 
Beschik jij en/of jouw partner over spaargeld/eigen vermogen? 

Voer het totaalbedrag spaargeld/eigen vermogen in € ……………………. 

Heb jij en/of jouw partner kredieten of andere financiële verplichtingen, bijvoorbeeld persoonlijke leningen? 

Ja/nee 

Wat is de totale maandlast hiervan? € ……………………… 
 

BOUWNUMMERS 

 

Onderstaand kunt u uw voorkeur voor de verschillende bouwnummers in volgorde aangeven. Wij gaan ervan 

uit dat u geen belangstelling heeft voor het bouwnummer dat u niet opgeeft. 

Bouwnummer 1 is de linkerwoning vanaf de weg gezien. 

Bouwnummer 2 is de rechterwoning vanaf de weg gezien. 

1e voorkeur  

 

2e voorkeur  

 

 

Molenbeek Makelaars    Ettekoven Aannemer  
Antonlaan 600      Veldmaarschalk Montgomeryweg 44 
3707 KD Zeist      3769 BJ Soesterberg 
(030) 692 02 04     Email: info@vanettekoven.com  
Email: zeist@molenbeek.nl     
 

         
Deze inschrijving is geheel vrijblijvend, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.  
Alle gegevens zullen als strikt vertrouwelijk worden behandeld.   


