
Privacy 
Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Hoe we dit doen, leest u in onze privacyverklaring op onze website 
www.woneninrimpelerputten.nl onder het kopje ‘Privacy Policy’. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INSCHRIJFFORMULIER 

Appartementen PAND#1 Rimpeler 
 

Persoonlijke gegevens aanvrager Mede-aanvrager 
 

Achternaam  Achternaam  

Voornamen voluit  Voornamen voluit  

Geboortedatum  Geboortedatum  

Geboorteplaats  Geboorteplaats  

Adres  Adres  

PC/Woonplaats  PC/Woonplaats  

Telefoonnummer  Telefoonnummer  

E-mailadres  E-mailadres  

Nationaliteit  Nationaliteit  

 
 
Voorkeur bouwnummers: 

 
Huidige woonsituatie: 
 Eigen woning 
 Huurwoning 
 Inwonend bij derden 
 
 
Burgerlijke staat: Gehuwd/Geregistreerd partner/Ongehuwd* 

Gemeenschap van goederen/Huwelijkse voorwaarden*  
(*doorhalen wat niet van toepassing is) 
 

 
 
 

Appartement 1e voorkeur 2e voorkeur 3e voorkeur 4e voorkeur 5e voorkeur 

 

Bouwnummer 

 

     



Privacy 
Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Hoe we dit doen, leest u in onze privacyverklaring op onze website 
www.woneninrimpelerputten.nl onder het kopje ‘Privacy Policy’. 

 

 
 
 
 
 
 
Ik heb mij/wij hebben ons laten informeren over de haalbaarheid van de hypotheek: JA/NEE* 
Zo ja, door welke partij?          
Zo nee, wenst u hiervoor een afspraak te maken? JA/NEE* 
(* doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Wat is uw sociaal-economische binding met de Gemeente Putten?     
            
             
 
De inschrijving is persoonsgebonden, hetgeen inhoudt dat uitsluitend de op dit formulier vermelde 
aanvrager(s) voor het/de voorkeursbouwnummer(s) in aanmerking kan (kunnen) komen. Dubbele 
inschrijvingen worden niet geaccepteerd. 

 
» U heeft een vrije keuze in het aantal aan te geven voorkeuren met een maximum van vijf. U 

bent dus niet verplicht vijf voorkeuren aan te geven.  
 

» Indien er geen bouwnummer voor u kan worden gereserveerd, wordt u op de reservelijst 
geplaatst. U wordt dan door de makelaar benaderd, zodra de situatie zich voor u positief 
ontwikkeld.  

 
 
De inschrijving sluit op donderdag 16 april 2020 om 12:00 uur. Graag ontvangen wij uw 
inschrijfformulier vóór deze datum ingevuld en ondertekend retour bij een van onderstaande 
makelaars per e-mail. Niet compleet ingevulde en ondertekende formulieren worden niet 
meegenomen. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Zielman Makelaardij O.Z. Het Geldersch Huys Makelaars 
Dorpsstraat 44 Achterstraat 21 
3881 BE Putten 3882 AE Putten 
(0341) 360 244 

info@zielman.nl 
(0341) 354 635 

info@hetgelderschhuys.nl  
 
 
Aanvrager (en mede-aanvrager) verklaart/verklaren de gevraagde gegevens naar waarheid te hebben 
ingevuld. Tevens verklaart hij/verklaren zij slechts één gezamenlijke inschrijving te hebben ingevuld. 
 
Datum:      Plaats:       
 
 
 
 
           
Handtekening aanvrager   Handtekening  mede-aanvrager 
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