
 

Inschrijfformulier Rimpeler fase 4AB 
 

 
Persoonlijke gegevens inschrijver: 

 
Naam : ______________________________________________________________m/v* 
 
Voornaam : _________________________________________________________________ 
 
Adres : _________________________________________________________________ 
 
Postcode/Woonplaats : _________________________________________________________________ 
 
Telefoon : _________________________________________________________________ 
 
E-mail : _________________________________________________________________ 

 
Is uw huidige woning een koopwoning: ja / nee * 
 
 
Eventuele gegevens partner: 
 
Naam : ______________________________________________________________m/v* 
 
Voornaam : _________________________________________________________________ 
 
Adres : _________________________________________________________________ 
 
Postcode/Woonplaats : _________________________________________________________________ 
 
Telefoon : _________________________________________________________________ 
 
E-mail : _________________________________________________________________ 

 
Is uw huidige woning een koopwoning: ja / nee * 
 
 
Gezinssamenstelling : ______________________ personen 
 
Wat is ongeveer uw financieringscapaciteit : ______________________ euro 
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Voorkeur voor bouwnummers: 
Hieronder kunt u uw voorkeur voor de verschillende bouwnummers opgeven, in volgorde van uw voorkeur. 
Wij adviseren u, gezien de belangstelling, om meerdere voorkeuren aan te geven. Geef daarbij echter alleen 
de bouwnummers op waar daadwerkelijk uw voorkeur naar uitgaat. 
 
 1e keuze   ______  2e keuze   ______  3e keuze    ______  4e keuze   ______     5e keuze   ______ 
 
 6e keuze   ______  7e keuze   ______  8e keuze    ______  9e keuze   ______    10e keuze  ______ 
 
11e keuze   ______ 12e keuze   ______ 13e keuze    ______ 14e keuze   ______   15e keuze  ______ 
 
 
Voorwaarden:  
De inschrijving is geheel vrijblijvend. Zowel de inschrijver als de verkoper verplichten zich niet tot (ver)koop 
over te gaan.  
 
Alleen compleet ingevulde inschrijfformulieren worden geaccepteerd.  
 
Door inschrijving geeft u toestemming dat uw gegevens gedeeld worden met samenwerkende partijen van 
het project Rimpeler. 
 
Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat per kandidaat of (echt)paar slechts één formulier wordt ingediend. 
Indien toch meerdere formulieren worden ingediend, behoudt de verkopende partij zich het recht voor de 
inschrijving te laten vervallen. 
 
De inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Dit houdt in dat uitsluitend de op dit formulier 
vermelde inschrijver(s) voor de betreffende voorkeur(en) in aanmerking kan/kunnen komen. 
 
De woningen worden toegewezen door de ontwikkelaar rekening houdend met uw voorkeuren. 
 
Over de toewijzing kan niet worden gecorrespondeerd en aan dit inschrijfformulier kunnen geen rechten 
worden ontleend. 
 
Indien er meer inschrijvingen zijn dan beschikbare woningen, komt u mogelijk op een wachtlijst. Als er een 
woning vrijkomt omdat een optant afziet van aankoop, komt u mogelijk in aanmerking voor een woning. 
 
Indien u in aanmerking komt voor een van uw voorkeuren, neemt een van de makelaars zo spoedig mogelijk 
na 14 september 2020 contact met u op via het door u opgegeven telefoonnummer voor het maken van 
een afspraak. Indien u niet in aanmerking komt voor een van uw voorkeuren dan neemt een van de 
makelaars voor 25 september 2020 contact met u op via het door u opgegeven telefoonnummer. 
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Inschrijver (en mede-inschrijver) verklaart/verklaren de gevraagde gegevens naar waarheid te hebben 
ingevuld. 
 
Handtekening(en): Plaats: Datum: 
 
 
 
 
_____________________________________________ ______________________ ______________________ 
 
 

De inschrijving sluit op vrijdag 11 september 2020, om 12:00 uur. 
 
Wilt u het compleet ingevulde en ondertekende inschrijfformulier inleveren bij of e-mailen naar een van de 
onderstaande makelaars? 
 

 
Het Geldersch Huys Makelaars Boerstaete Makelaardij 
Achterstraat 21, Putten Dorpsstraat 90, Putten 
telefoon 0341 35 46 35 telefoon 0341 36 33 55 
info@hghmakelaars.nl info@boerstaete.nl 
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