


INSCHRIJVEN 
NIEUWBOUW 1 VRIJSTAANDE WONING & 2 HALFVRIJSTAANDE 
WONINGEN NOTARIS FEITHPAD BEEKBERGEN

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 de website: 
www.dijkhofbouw.nl/beekbergen.

Naast het inschrijfformulier ontvangen wij graag een financiële check. De financiële check is een 
verplicht onderdeel voor de toewijzing van de nieuwbouwwoningen. U kunt een financiële check 
laten uitvoeren door 123 Advies. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 055-790 8811. 
U krijgt een financiële check mee (hier zijn geen kosten aan verbonden). Groot voordeel is dat u 
ook direct weet of uw droomwoning financieel haalbaar is. Maximaal één inschrijving per 
(toekomstig) huishouden.  

Het ingevulde inschrijfformulier en de financiële check dient u uiterlijk 12 januari 2022 in te 
dienen bij Driessen Woningmakelaars te Beekbergen.
Dit mag ook per e-mail via info@driessenmakelaars.nl

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 strikt 
vertrouwelijk behandeld. Maximaal één inschrijving per toekomstig huishouden, een dubbele inschrij-
ving komt niet in aanmerking voor de toewijzing. Evenmin als een onvolledig of onjuist ingevuld 
formulier.

Inschrijfdatum

Tijdstip

door Driessen Woningmakelaars in te vullen 

INSCHRIJFFORMULIER 

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 

Emailadres 

Burgerlijke staat

 ⃣   Gehuwd: gemeenschap van goederen/huwelijkse voorwaarden

 ⃣   Geregistreerd partnerschap

 ⃣   Samenwonen met/zonder samenlevingscontract

 ⃣   Ongehuwd 

Mijn belangstelling gaat uit naar het/de volgende bouwnummer(s):

Heeft u een voorbehoud financiering nodig?  ⃣  ja  ⃣  nee

Is de koop afhankelijk van verkoop eigen woning?  ⃣  ja  ⃣  nee

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

Ik heb wel/geen interesse in een vrijblijvend hypotheekgesprek voor een goed inzicht in mijn financiële 
mogelijkheden. 

Aldus naar waarheid ingevuld en getekend: 

Plaats Datum 

Handtekening aanvrager: Handtekening partner: 




