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INSCHRIJVEN 

4 HALFVRIJSTAANDE WONINGEN TEUGE 

Wenst u in aanmerking te komen voor één van de woningen in het bovenstaande project dan kunt 
u zich inschrijven met behulp van het inschrijfformulier op onze website: 
www.dijkhofbouw.nl/teuge. 

Aan het formulier kunnen geen rechten en/of plichten worden ontleend. Zowel de ingeschrevene 
als de verkoper verplicht zich niet tot koop of verkoop. De op dit formulier ingevulde personalia 
zijn na toewijzing/loting ook de personen die de woning mogen kopen. Deze gegevens worden          
uiteraard met de grootst mogelijke zorg behandeld. Maximaal één inschrijving per toekomstig 
huishouden, een dubbele inschrijving komt niet in aanmerking voor de toewijzing. Evenmin als een 
onvolledig of onjuist ingevuld formulier.
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Inschrijfdatum

Tijdstip

door Dijkhof Bouw in te vullen 

INSCHRIJFFORMULIER 4 HALFVRIJSTAANDE WONINGEN TEUGE 
Ik/wij wensen in aanmerking te komen voor één van de woningen in bovenstaand project 

Personalia Aanvrager Partner 

Naam

Voornamen volledig

Geboortedatum

Geboorteplaats 

Adres 

Postcode

Woonplaats 

Telefoonnummer privé

Telefoonnummer mobiel 

Emaildres 

⃣   Gehuwd  ⃣   Ongehuwd  ⃣   Samenwonend  ⃣   Geregistreerd 
    partnerschap

Financiële mogelijkheden inzichtelijk  ⃣  ja  ⃣  nee

Eigen woning?  ⃣  ja  ⃣  nee

Is dit van invloed op de aankoop van de nieuwbouwwoning?  ⃣  ja  ⃣  nee

Naar welk bouwnummer gaat uw voorkeur uit: 

Voorkeur 1e

Bouwnummer

Wilt u in aanmerking komen voor een ander bouwnummer indien uw voorkeur vergeven is?  

 ⃣  Ja, bouwnummer 

 ⃣  Nee

Aan dit formulier kunnen door partijen geen rechten en/of plichten worden ontleend, zowel de ingeschrevene als de verkoper verplicht zich 
niet tot koop of verkoop. De op dit formulier ingevulde personalia zijn na toewijzing/loting ook de personen die de woning mogen kopen. Deze 
gegevens worden uiteraard met de grootst mogelijke zorg behandeld. Eén inschrijving per toekomstig huishouden. Een dubbele inschrijving komt 
niet in aanmerking voor toewijzing, evenmin als een onvolledig of onjuist ingevuld formulier.

Aldus naar waarheid ingevuld en getekend: 

Plaats Datum 

Handtekening aanvrager: Handtekening partner: 

Dit formulier dient uiterlijk dinsdag 20 juli voor 22.00 uur in het bezit te zijn van Dijkhof Bouw. Op vrijdag 23 juli wordt de uitslag telefonisch of per 
e-mail doorgegeven aan de toegewezen kandidaat. U kunt het formulier inleveren of mailen (met ontvangstbevestiging) naar: 
Dijkhof Bouw B.V.  |  Klarenbeekseweg 92  |  7381 BG  Klarenbeek  |  projecten@dijkhofbouw.nl
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