- VOORKEURSFORMULIER 21 WONINGEN HERVENSCHE PARK FASE 2

1. Persoonlijke gegevens
Aspirant geïnteresseerde
□ De heer
□ Mevrouw
Naam

:

Voornamen (voluit)

:

Adres

:

Postcode

:

Plaats

:

Geboorteplaats

:

Geboortedatum

:

Nationaliteit

:

Burgerlijke staat

:

Telefoon

:

E-mail

:

Partner / medegeïnteresseerde
□ De heer
□ Mevrouw

2. Voorkeur
Voor welke bouwnummers heeft u belangstelling? Geef hieronder de bouwnummers aan op volgorde van
uw voorkeur.
Voorkeur
1e keus
2e keus
3e keus
4e keus

Bouwnummer

Voorkeur
5e keus
6e keus
7e keus
8e keus

Bouwnummer
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3. Algemeen
• De inschrijfperiode loopt tot maandag 3 december 2018 - 10.00 uur. Formulieren die later
worden ontvangen kunnen niet bij de toewijzing worden meegenomen;
• Noch de inschrijver, noch Slokker Vastgoed kan aan de invulling van dit formulier rechten
ontlenen. Beiden verplichten zich op generlei wijze tot koop of verkoop over te gaan. Slokker
Vastgoed en Boumij makelaars behouden zich het recht voor van gunning;
• Er wordt uitgegaan van het feit dat u geen belangstelling heeft voor de bouwnummers die u
niet heeft ingevuld. Inschrijven is geheel vrijblijvend, er zijn dan ook geen kosten aan
verbonden en het verplicht u tot niets;
• Aan de hand van de geretourneerde voorkeursformulieren worden de eerste kandidaat kopers
benaderd voor een oriënterend gesprek met de makelaar. Tijdens dit gesprek zal het
nieuwbouwplan uitvoerig worden besproken om zo tot een weloverwogen definitieve beslissing
te komen.
• Gezien de huidige strenge eisen van de hypotheekverstrekkers bieden wij u aan om een
vrijblijvend hypotheek adviesgesprek te hebben met Boumij hypotheken. Zij kunnen voor u de
financiële mogelijkeheden in kaart brengen en kunnen voor dit project speciale nieuwbouw
projectrentes bieden. Boumij hyptheken is een volledig onafhankelijke financiële dienstverlener
met erkende hyptoheekadviseurs. Voor alle duidelijkheid: U bent uiteraard vrij om uw
hypotheek onder te brengen waar u maar wenst.
Ondertekening
Datum:
Handtekening:

Handtekening partner:

U dient dit formulier uiterlijk maandag 3 december 2018 vóór 10.00 uur in te leveren bij of te mailen naar
Boumij Makelaars via onderstaande contactgegevens. Let op: U kunt alleen via dit formulier uw
voorkeuren kenbaar maken, niet via de website.
Verkoop, informatie en inschrijvingen:

Ontwikkeling & realisatie:

Hekellaan 6
1211 LX ‘s-Hertogenbosch
T 073 - 6122344
E info@boumij.nl

www.slokker.com
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