Geachte Geïnteresseerde,
Graag willen wij u bedanken voor de getoonde belangstelling en wensen u succes met uw inschrijving. Onderstaand
beschrijven wij de procedure.
Inschrijven:
Om in aanmerking te komen voor een woning vult u het inschrijfformulier volledig in. Dit formulier dient uiterlijk 3 juli om
17:00 uur bij ons op kantoor ingeleverd te worden. Per (toekomstig) huishouden kan slechts één formulier worden
ingeleverd. Dubbele inschrijvingen worden uitgesloten. Alleen de op het formulier vermelde personen kunnen kopen, een
legitimatiebewijs dient tijdens het optiegesprek te worden overlegd. Wij adviseren u het formulier persoonlijk af te geven
of te mailen naar nieuwbouw@rijnpoort.nl.
In verband met de privacy verordening maken wij u erop attent dat uw gegevens in een automatiseringsbestand worden
opgenomen en uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan de bij het project betrokken ontwikkelaars, aannemers,
showrooms, notaris, geldverstrekker en makelaars.
Procedure:
U dient op het inschrijfformulier uw keuze(s) aan te geven. Indien er meerdere kandidaten zijn die dezelfde eerste voorkeur
hebben, zal er voor dat bouwnummer worden geloot. Als wij u uw eerste keuze niet kunnen aanbieden, zullen wij kijken
naar de door u opgegeven overige voorkeuren. Mocht daarvan een bouwnummer beschikbaar zijn, dan bieden we u die
aan. U ontvangt uiterlijk 10 juli bericht of we u blij kunnen maken met een woning. Heb je geen woning toegewezen
gekregen, dan ontvang je hierover ook bericht en wordt je genoteerd als reserve-kandidaat.
De bekendmaking van de uitkomst van uw inschrijving en de toewijzing zullen schriftelijk plaatsvinden. Indien u een
bouwnummer toegewezen heeft gekregen, wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u alle
(contract-) informatie van de woning (bouwnummer) in een map. Dit bouwnummer zal gedurende maximaal twee weken
voor u gereserveerd worden. Verder zal er tijdens het gesprek een toelichting worden gegeven op het plan, de procedure
en natuurlijk is er ruimte om uw vragen te stellen. Aan het einde van het gesprek zal een tekenafspraak worden gepland,
deze dient binnen de optietermijn van twee weken plaats te vinden. Bij positief besluit wordt op die datum de
overeenkomst getekend. Indien u niet tot koop wenst over te gaan, vernemen wij dat graag uiterlijk 24 uur voor de
tekenafspraak.
Financieel advies
Om een goed beeld te krijgen van uw financiële situatie, is het aan te raden om in gesprek te gaan met een
hypotheekadviseur. Hij kan uw maximale leenbedrag in kaart brengen, alsmede de maandlasten. Arthur van der Goes is
hypotheekadviseur bij Rijnpoort Hypotheken en Verzekeringen. Als onafhankelijk adviseur kan hij een vergelijking maken
van mogelijkheden bij meerdere geldverstrekkers. Zo ben je zeker van de beste voorwaarden in combinatie met de laagste
rente! Als u interesse heeft in een vrijblijvend gesprek met de hypotheekadviseur, neem dan contact op via 0174-294652 of
via arthur@rijnpoort.nl.
Waarde-indicatie huidige woning
Indien u op dit moment ook een koopwoning bezit, is het voor uzelf en voor het financiële plaatje belangrijk om goed zicht
te hebben op de waarde van de huidige woning. Hiervoor kunt u terecht bij Rijnpoort Makelaars. Als service bieden wij u
een kosteloze waarde indicatie aan zodat u een goed beeld kan vormen voor de aankoop van uw nieuwbouwwoning. Bij
interesse in een gratis waardebepaling kunt u contact opnemen via 0174-294652 of info@rijnpoort.nl.
Wij wensen u veel plezier met het doornemen van de informatie en zijn u graag van dienst!
Met vriendelijke groet,
Rijnpoort Makelaars

INSCHRIJFFORMULIER

Persoonlijke gegevens (invullen in blokletters)
Naam

(m/v)

(m/v)

Voornamen voluit
Geboorteplaats
Geboortedatum
Adres
Postcode en Woonplaats
Telefoon thuis
Telefoon mobiel
Email
Burgerlijke staat O ongehuwd

O gehuwd

O geregistreerd partnerschap

VOORKEUR Bouwnummers
1e keus bouwnummer:

5e keus bouwnummer:

2e keus bouwnummer:

6e keus bouwnummer:

3e keus bouwnummer:

7e keus bouwnummer:

4e keus bouwnummer:

8e keus bouwnummer:

Heeft u in de komende periode een vakantie gepland? JA/NEE. Vakantie van ………………………..tot……………………………….
Financiële gegevens:
In loondienst of zelfstandig:
Naam werkgever:
Bruto jaarinkomen:
Vast dienstverband:
Eigen geld beschikbaar voor aankoop:
Huidige woonsituatie (koop/huur?):
Huurprijs per maand:
Geschatte opbrengst koopwoning:
Ondergetekende verklaart de in dit formulier gevraagde gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en kennis te
hebben genomen van de voorwaarden, regels en toewijzingsprocedure. Dit formulier is geheel vrijblijvend. Geen van de
partijen verplicht zich hiermee tot koop of verkoop.
Datum: …… - …… - 2020
Handtekening aspirant koper:

Handtekening partner / medekoper:

_________________

_______________

Graag dit formulier uiterlijk voor 3 juli 2020 om 17:00 uur inleveren bij ons op kantoor aan de Heulweg 80 te
Kwintsheul of mailen naar nieuwbouw@rijnpoort.nl

