INSCHRIJFFORMULIER
‘t Opbroek in Rijssen
Ik/wij willen een optie tot wonen in ‘t Opbroek:
Naam :
Adres:
Woonplaats:
Mobiel:
Email:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Burgerlijke staat:
Dienstverband: vast / tijdelijk / zzp-er/n.v.t. *
Partner:
Adres:
Woonplaats:
Mobiel:
Email:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Burgerlijke staat:
Dienstverband: vast / tijdelijk / zzp-er / n.v.t.*

KOOPWONINGEN

m/v*

m/v*

‘t Opbroek

Ik / wij hebben belangstelling voor:
o
Vrijstaande woning, type Wagyu
o
Halfvrijstaande woning, type Black Angus
o
Rijwoning, type Tauros
o
Patiowoning, type Lakenvelder

Eigentijds wonen in een
landelijke omgeving

Hieronder kunt u het bouwnummer doorgeven in volgorde van
uw persoonlijke voorkeur:
1e keuze bouwnummer:
2e keuze bouwnummer:
3e keuze bouwnummer:
Voorbehoud verkoop eigen woning:
Voorbehoud ﬁnanciering:
Huidige woonsituatie: Huur/Koop/Inwonend*
Wilt u in gesprek over de verkoop van uw woning?:
Heeft u recent een hypotheekgesprek gehad?:
Wilt u in gesprek met een hypotheekadviseur?:
Bent u zich er van bewust dat u bij het kopen van een nieuwbouwwoning
in ‘t Opbroek in augustus naar de notaris dient te gaan
Opmerking:
* Doorhalen wat niet van toepassing is

Ja/Nee*
Ja/Nee*
Ja/Nee*
Ja/Nee*

RIJSSEN

Handtekening(en):
Plaats:

Ja/Nee*
Ja/Nee*

Datum:

INSCHRIJFFORMULIER
‘t Opbroek in Rijssen
Procedure inschrijving – toewijzing
Door middel van dit inschrijﬀormulier toont u uw interesse in een koopwoning in
nieuwbouwwijk ’t Opbroek te Rijssen.
Het is van belang dat het inschrijﬀormulier volledig is ingevuld. Alleen volledig
ingevulde formulieren zullen in behandeling worden genomen.
Indien er meerdere kandidaten voor één bouwnummer zijn zal door verkoper
middels toewijzing de volgorde tussen deze kandidaten worden vastgesteld.
Als er naar het oordeel van de verkoper sprake is van gunstigere voorwaarden kan
dit van invloed zijn op de toewijzing. Gegadigden zonder voorbehoud verkoop
eigen woning kunnen voorgaan op gegadigden met een voorbehoud verkoop
eigen woning.
Aanmelding geschiedt geheel vrijblijvend en zonder verplichting tot koop.
De inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, hetgeen inhoudt
dat uitsluitend de op dit formulier vermelde aanvrager(s) op het opgegeven
woonadres voor het voorkeursnummer(s) in aanmerking kan/kunnen komen.
Echtparen die samen een woning willen kopen dienen het formulier dan ook samen
in te vullen. Aan de aanmelding kunnen geen rechten worden ontleend. Uiteraard
zullen wij zeer discreet omgaan met de door u verstrekte informatie.
Dit formulier dient uiterlijk 8 mei 2019 om 12.00 uur in het bezit te zijn van de
makelaar Peter W.M. Schiphorst B.V.

‘t Opbroek
Eigentijds wonen in een
landelijke omgeving

De toewijzing zal plaatsvinden op donderdag 9 mei 2019. Alle ingeschreven
kandidaten die een inschrijﬀormulier hebben ingeleverd zullen vanaf donderdag
9 mei 2019 op de hoogte gebracht worden. Indien u een woning is toegewezen
heeft u een optie voor 2 weken en zal de makelaar een afspraak met u maken om
u zo volledig mogelijk te informeren over de nieuwbouwwoning. Na twee weken
dient u te beslisssen of u de woning wilt aankopen. Als u besluit om de woning te
kopen zal u een koop-/aannemingsovereenkomst ondertekenen en kunt u, al dan
niet noodzakelijk, een hypotheek aanvragen. In augustus zal u naar verwachting
uitgenodigd worden door de notaris voor de eigensdomsoverdracht van de grond.
U kunt dit volledig ingevulde formulier mailen naar info@peterschiphorst.nl. Na
ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een ontvangstbevestiging. Voor eventuele
vragen kunt u onze makelaar bellen op tel. 074 - 247 01 11.
Groothuis Wonen
Harbrinkhoek, 29 april 2019
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