Inschrijfformulier
De inschrijvingopentop 20 januari2018 om 16:00 uur,en sluitop vrijdag2 februari 2018 om 18:00 uur.

Persoonlijke gegevens

Aspirant koper

Partner / medekoper

Heer /Mevrouw

Heer /Mevrouw

Naam:
Voornamen:
Geboorteplaats:
Geboortedatum:
Nationaliteit:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon privé:
Telefoon werk:
Telefoon mobiel:
E-mail:

Burgerlijke staat





Gehuwd in gemeenschap van goederen
Gehuwd op huwelijkse voorwaarden
Geregistreerd partnerschap
Ongehuwd

Werkgever
Werkgever:
Functie:
Plaats:
Bruto jaarsalaris:

€

€

In dienst sinds:
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Persoonlijk advies
De Koster cs Makelaars zijn u graag van dienst met een kosteloze waardebepaling van uw woning door een gecertificeerde NVMmakelaar. Deze is voor u van belang met betrekking tot de financieringsmogelijkheden. Natuurlijk begeleiden zij u graag met de
verkoop van uw woning. Mocht u tot samenwerking met De Koster cs besluiten, dan geldt in voorkomend geval een gereduceerde
courtage. Informeer naar de mogelijkheden.

Uw huidige woning iseen
 Huurwoning

Wat is de kalehuurprijs?

€

Naam verhuurder:
 Koopwoning

Is uw woning belast met eenhypothecaire geldlening?

ja /nee

Naamhypotheekinstelling:
Bedrag restant schuld:

€

Uw partners huidige woning iseen
 Huurwoning

Wat is de kalehuurprijs?

€

Naam verhuurder:
 Koopwoning

Is uw woning belast met eenhypothecaire geldlening?
Naamhypotheekinstelling:
Bedrag restant schuld:

€

Financiering / financiële middelen
Hoeveel spaargeld (naast de eventuele overwaarde van uw woning)
heeft u zelf beschikbaar voor de aankoop van de woning?

€

Heeft u of uw partner, naast uw hypotheeklening nog andere
persoonlijke financiële verplichtingen?

€

Geldt in geval van koop een ontbindende voorwaarde van
financiering? Zo ja, gaarne nadere toelichting, bijv. middels
het overleggen van een verklaring financiële haalbaarheid van
uw hypotheekadviseur.

ja/ nee
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ja /nee

Voorkeur bouwnummers
letop:degepubliceerdeprijzenzijnvanaf-prijzen

Bouwnummer

Bieding

Bouwnummer

Bieding

1e keus:

€

11e keus:

€

2e keus:

€

12e keus:

€

3e keus:

€

13e keus:

€

4e keus:

€

14e keus:

€

5e keus:

€

6e keus:

€

7e keus:

€

8e keus:

€

9e keus:

€

10e keus:

€

N.B. Wanneer u bouwnummers niet opgeeft, wordt ervan uitgegaan dat u hiervoor geen belangstelling heeft.
Voor hoeveel personen wordt woonruimte verlangd?

volwassene(n)

kind(eren)

Dit formulier is geheel vrijblijvend, zowel de ingeschrevene(n) als de verkoper verplichten zich niet tot koop of verkoop. De op dit
formu- lier ingevulde gegevens en de eventueel nader te overleggen gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Indien u bezwaar
heeft tegen het verstrekkenvan de gevraagde informatie, kan e.e.a.worden toegelicht in een persoonlijk gesprek.
Wij verzoeken u vriendelijk dit formulier uiterlijk3 februari 2018 samen met een kopie van het legitimatiebewijs van (beide) aspirant
koper(s), in het bezit te laten zijn van:
INLEVERADRES
De Koster cs Makelaars B.V.
Melkpad 34
1217 KDHilversum
T.035-623 36 41
E. info@dekostercs.nl

Ik verklaar hierbij dat alle gevraagde gegevens naar waarheid zijningevuld:
Handtekening:

Handtekening:

Plaats:

Plaats:

Datum:

Datum:
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