
De Hertog
INSCHRIJFFORMULIER



Ik/wij wensen in aanmerking te komen voor één van de appartementen in bovenstaand project. 

A. PERSOONLIJKE GEGEVENS

C. AANVULLENDE PERSOONLIJKE INFORMATIE 
U wordt in de gelegenheid gesteld onderstaande vragen te beantwoorden. Indien u deze vragen beantwoord kan deze informatie 

door Maas-Jacobs Vastgoed B.V. worden gebruikt bij de toewijzing. Uw privacy wordt hierbij gewaarborgd.

B. VOORKEUR(EN) BOUWNUMMER(S)

Personalia  Aanvrager 1 Aanvrager 2

Achternaam

Voornamen 

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adres 

Postcode

Woonplaats 

Telefoonnummer

Paspoort/ID nummer

E-mailadres 

Burgerlijke staat O  Gehuwd                          O  Ongehuwd   
O  Geregistreerd partnerschap

O  Samenwonend 
O  Alleenstaand

Voorkeur(en) 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e

Bouwnummer(s)

Is de verkoop van uw huidige woning voor u een voorwaarde bij de aankoop van uw toekomstige appartement in 

Dalwachters?
Ja / Nee

Is het verkrijgen van financiering voor uw toekomstige appartement in De Dalwachters  voor u een voorwaarde bij 

de aankoop daarvan?
Ja / Nee

Voor de eventuele financiering van de aankoop van uw nieuwbouw appartement is het aanvragen van een 

(aanvullende) hypotheek dan wel een overbruggingslening een voorwaarde?
Ja / Nee

Hiervoor heb ik reeds een oriënterend hypotheekgesprek gehad. Ja / Nee

Hiervoor heb ik reeds een oriënterend hypotheekgesprek gehad en kan aantonen dat ik de financiering rond kan 

krijgen bij het gesprek op kantoor bij de makelaar?
Ja / Nee

Hiervoor heb ik nog geen oriënterend hypotheekgesprek gehad, maar stel dit wel op prijs? Ja / Nee
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Aan dit 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 ook de personen die de woning mogen kopen. Deze 

gegevens worden uiteraard met de grootst mogelijke zorg behandeld. Maximaal één inschrijving per huishouden. Een dubbele 

inschrijving komt niet in aanmerking voor de toewijzing. Dit formulier dient uiterlijk woensdag 27 oktober 2021 om 17:00 uur in het 

bezit te zijn van één van de makelaars. 

U kunt het formulier inleveren bij de kantoren van Helmig Makelaardij of Makelaardij de Jong of e-mailen. De contactgegevens 

worden hieronder vermeldt. Na inschrijving wordt uiterlijk maandag 1 november 2021 contact met u opgenomen of u een woning 

toegewezen krijgt. 

Makelaardij de Jong 
West-Voorstraat 29, Oud-Beijerland 

Pieter Repelaerstraat 61 B, Puttershoek

Telefoonnummer: 0186 617 555

E-Mail: info@makelaardijdejong.nl  

Helmig Makelaardij en Taxatieburo BV
Dorpsstraat 107, Halsteren

Van der Rijtstraat 1, Bergen op Zoom

Telefoonnummer: 0164 685 925

E-mail: info@helmigmakelaardij.nl 

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend: 

Plaats:...........................................................................................................................

Handtekening aanvrager 1:  

.........................................................................................................................................

Datum:...........................................................................................................................

Handtekening aanvrager 2:  

.........................................................................................................................................


