
 
 
 

 
 

Inschrijfformulier 
 
Als u in aanmerking wilt komen voor de aankoop van een appartement of een penthouse in Nefkens Park, 
zorg dan dat dit inschrijfformulier uiterlijk op maandag 1 juli 2019, 12.00 uur in het bezit is van 
Hunink & Holtrigter Woning- en Bedrijfsmakelaars. 
 
1. Persoonlijke gegevens  Aanvrager   Partner aanvrager  
 
Achternaam:   ______________________ ______________________ 
 
Voornamen:   ______________________ ______________________ 
 
Geboortedatum:   ______________________ ______________________ 
 
Geboorteplaats:   ______________________ ______________________ 
 
Adres:    ______________________ ______________________ 
 
Postcode:   ______________________ ______________________ 
 
Woonplaats:   ______________________ ______________________ 
 
Telefoon  privé:   ______________________ ______________________ 
 
Telefoon mobiel:   ______________________ ______________________ 
 
E-mailadres :   ______________________ ______________________ 
 
Burgerlijke staat:   gehuwd / ongehuwd / alleenstaand / samenwonend    
 
 
Huidige woning:   Huurwoning / koopwoning Huurwoning / koopwoning 
 
Koopwoning reeds verkocht? _____________________  ______________________ 
 
 
Wenst u een gratis waardebepaling van uw huidige koopwoning?         ja     nee 
 
Wij zijn op vakantie van _____________________tot ___________________ 
  



 
 
 

 
 

2. Voorkeur 
Hieronder kunt u uw voorkeur voor één of meerdere appartementen/penthouses aangeven.  
 
Voorkeur Bouwnummer 
1e keuze  

 
2e keuze  

 
3e keuze  

 
4e keuze  

 
5e keuze  

 
 
3. Inschrijvingsprocedure 

- De inschrijftermijn eindigt maandag 1 juli 2019, 12.00 uur. Uiterlijk op dat moment dient het 
formulier bij Hunink & Holtrigter Woning- en Bedrijfsmakelaars in bezit te zijn. Iedereen die 
zich inschrijft krijgt een ontvangstbevestiging per mail; 

- Het invullen en indienen van dit inschrijfformulier is vrijblijvend en geeft geen recht op 
toewijzing van één van de woningen. Aan de inschrijving kunnen geen rechten worden ontleend; 

- Er mag slechts één formulier per huishouden worden ingeleverd; 
- Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren worden in behandeling genomen; 
- Later binnengekomen inschrijfformulieren zullen in eerste instantie niet worden meegenomen in 

het verkoopproces; 
- De tijdige ontvangst van inschrijfformulieren die per post worden verzonden is voor uw eigen 

risico; 
- Alle kandidaten die een appartement of penthouse toegewezen krijgen, ontvangen uiterlijk 

maandag 8 juli 2019 bericht. Als u in aanmerking komt voor een door u gekozen 
appartement/penthouse wordt u door Hunink & Holtrigter Woning- en Bedrijfsmakelaars 
uitgenodigd voor het maken van een afspraak. 

- Mocht u in eerste instantie niet in aanmerking komen voor één van de woningen of 
appartementen, dan wordt u hierover per mail geïnformeerd. 

 
3. Toewijzing en verkoopgesprek 
Voor wat betreft de uiteindelijke gunning behoudt de projectontwikkelaar zich alle rechten voor alsmede 
de keuze voor het gekozen verkoopproces (toewijzing, inschrijving of loting). Over de manier van 
toewijzing zal verder niet worden gecorrespondeerd. Nadat de woningen/appartementen zijn toegewezen 
nodigt de makelaar u uit voor een verkoopgesprek. 
 
In het verkoopgesprek wordt u uitvoerig geïnformeerd over het bouwplan en de 
woningen/appartementen. Tijdens het gesprek ontvangt u alle relevante contractstukken en overige 
informatie die u nodig heeft om een weloverwogen keuze te kunnen maken. Uiteraard is er voldoende 
gelegenheid om vragen te stellen. Na dit gesprek volgt een optietermijn van maximaal één week. 
 
  



 
 
 

 
 

De gegevens die tijdens de verkoopbijeenkomst en in de brochure worden verstrekt zijn zo zorgvuldig 
mogelijk opgesteld. Fouten en (prijs)wijzigingen zijn voorbehouden en derhalve kunnen hieraan geen 
rechten worden ontleend. Deze informatie is, tenzij anders aangegeven, geheel vrijblijvend. 
 
Inschrijver en eventuele partner verkla(a)r(t)en de gevraagde gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.  
 
 
Plaats:  __________________ 
 
 
Datum: ___________________2019 
 
 
Handtekening inschrijver     Handtekening eventuele partner  
 
 
________________________      ____________________                          
 
 
 
U kunt dit formulier verzenden aan / afgeven bij:   
 

      
Hunink & Holtrigter Woning- en Bedrijfsmakelaars  
Bergstraat 28, 3811 NJ Amersfoort 
Telefoon: 033 – 46 56 599 -   e-mail: info@hh-makelaardij.nl             
       
 
 


