INSCHRIJFFORMULIER
Create IJburg fase 2; 21 Zelfbouwkavels blok 26 Amsterdam-IJburg

Naam:__________________________________________________________________________________
Voornamen:_________________________________________________________________________M/V
Adres:__________________________________________________________________________________
Postcode: ________________Woonplaats:____________________________________________________
Tel.privé: ________________ Tel.zaak: ___________________________ Tel.mobiel: _________________
Email adres _____________________________________________________________________________
Geboortedatum: _________________________ Geboorteplaats: _________________________________
Beroep: ________________________________________________________________________________
Werkgever: ___________________________________________________ Vast dienstverband: ja/neen*
Bruto jaarinkomen: ___________________________ Bruto maandinkomen: _____________________
In samenwoning/ gaat samenwonen / gehuwd / gaat huwen / in geregistreerd partnerschap / gaat een
geregistreerd partnerschap aan met*:
Naam:__________________________________________________________________________________
Voornamen:_________________________________________________________________________M/V
Adres:__________________________________________________________________________________
Postcode: ________________Woonplaats: ___________________________________________________
Tel.privé: ________________ Tel.zaak: ___________________________ Tel.mobiel: _________________
Emailadres _____________________________________________________________________________
Geboortedatum: _________________________ Geboorteplaats: _________________________________
Beroep: ________________________________________________________________________________
Werkgever: ___________________________________________________ Vast dienstverband: ja/neen*
Bruto jaarinkomen: ___________________________ Bruto maandinkomen: ____________________

*) doorhalen indien niet van toepassing

zie ommezijde

Heeft u financiële verplichtingen? ja/neen*
Zo ja, wat is/zijn uw maandelijkse lasten: __________________________________________________
Zo ja, wat is de hoogte van het (de) nog niet afgeloste leningsbedrag(en): _______________________
Bezit u een eigen woning: ja/neen*

Zo ja, geschatte waarde: _______________________________

Huidige hypotheek: _______________________ Verstrekt door: ________________________________
Hypotheekvorm: _________________________________________________________________________
Huidige rente:_________% Tot welk jaar staat deze rente vast: _________________________________
Beschikbare eigen middelen: _____________________________________________________________
*) doorhalen indien niet van toepassing
Hieronder kunt u aangeven naar welke kavelnummers en in welke volgorde uw voorkeur uitgaat. Achter de
1e keuze noteert u het kavelnummer van uw eerste voorkeur. Achter de 2e keuze het kavelnummer als uw
eerste voorkeur al vergeven is, enzovoort.
1e keuze

6e keuze

11e keuze

16e keuze

2e keuze

7e keuze

12e keuze

17e keuze

3e keuze

8e keuze

13e keuze

18e keuze

4e keuze

9e keuze

14e keuze

19e keuze

5e keuze

10e keuze

15e keuze

20e keuze

Blauwhoed
Piet Heinkade 201
1019 HC Amsterdam
Telefoonnummer: 020 50 910 80
Of per mail: verkoop@blauwhoed.nl

21e keuze

Eefje Voogd Makelaardij
Parnassusweg 201
1077 DG Amsterdam
Telefoonnummer: 020- 30 50 560
Of per mail: info@eefjevoogd.nl

Ik/wij * ben/zijn op vakantie van __________________________ tot ________________________________
Contactpersoon tijdens deze vakantieperiode is:
Naam: ___________________________________________ Telefoonnummer: _________________________

Zowel de ingeschrevene(n) als de verkopende partijen kunnen door inlevering/inzending van dit formulier niet
verplicht worden tot koop of verkoop. De door u verstrekte gegevens zullen door ons en de samenwerkende
bedrijven vertrouwelijk worden behandeld.

