
Achternaam

Voornamen (voluit)

Adres

Postcode

Woonplaats

Geboortedatum

Geboorteplaats

Telefoon privé

Telefoon mobiel

E-mailadres

Burgerlijke staat

 

Wij vragen u vriendelijk dit formulier volledig en in 
blokletters in te vullen en af te geven op, of te deponeren 
in de brievenbus bij het informatiecentrum Het 
Elementenhuis (Hongerlandsedijk 1, Spijkenisse). 

Het formulier dient uiterlijk vrijdag 13 oktober 2017,  

16.00 uur geretourneerd te zijn.  

U kunt ook het formulier e-mailen naar de makelaar: 

verkoop@duravermeer.nl

De op dit formulier ingevulde gegevens en de eventueel nader te 
overleggen gegevens worden tijdelijk opgenomen in de door ons 
gevoerde administratie en zullen strikt vertrouwelijk worden 
behandeld. Na de volledige toewijzing van de woningen zullen de 
inschrijfformulieren worden vernietigd.

AANVRAGER PARTNER

PERSOONLIJKE GEGEVENS AANVRAGER(S):

 m / v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gehuwd / ongehuwd / samenwonend / alleenstaand * 

 m / v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* s.v.p. hetgeen niet van toepassing is doorhalen 

Inschrijfformulier De Haven Spijkenisse – Sluis SEPTEMBER 2017



AANVRAGER: PARTNER:

Thuiswonend (bij ouders) Ja / Nee* Ja / Nee*

Huurwoning Ja / Nee* Ja / Nee*

Koopwoning Ja / Nee* Ja / Nee*

Verwachte verkoopopbrengst van € €

Reeds verkocht Ja / Nee* Ja / Nee*

Zo ja, welke koopsom € €

Huidige hypotheekschuld;
waarde

€ €

Aflossingsproduct, zoals 

bv. polis Spaarhypotheek, 

Beleggingsverzekering of 

Bankspaarrekening

€ €

AANVRAGER: PARTNER:

Bruto per maand € €

Vakantiegeld € €

13e maand Ja / Nee* Ja / Nee*

Onregelmatigheidstoeslag / overwerk 
/ provisie

  

Eigen geld voor aankoop € €

In dienst vanaf

Vast dienstverband Ja / Nee* Ja / Nee*

Zelfstandig ondernemer

Zo ja, sinds

Ja / Nee* Ja / Nee*

MIJN / ONZE INTERESSE GAAT UIT NAAR: 

GEGEVENS OVER HET INKOMEN:

VOOR-
KEUR: 

BOUWNUMMER: TYPE: VOOR-
KEUR:

BOUWNUMMER: TYPE:

1e   6e   

2e   7e   

3e   8e   

4e   9e   

5e   10e   

MIJN / ONZE INTERESSE GAAT UIT NAAR:
 Tweede parkeerpaats

 Ligplaats in De Haven

 Uitbouw 1,2 of 2,4 meter (Havenwoningen)

 Dakopbouw (Havenwoningen)

HUIDIGE WOONSITUATIE AANVRAGER EN PARTNER:

Indien de door u opgegeven bouwnummers bezet zijn, wilt u dan eventueel in aanmerking komen voor 
beschikbare woningen van hetzelfde type / vergelijkbare koopsom? Ja / Nee *

Invullen welke optie wensen er zijn. 
Eventuele gewenste meerwerkopties 
worden in het verkoopgesprek apart met 
u besproken.



 

 

 

HEEFT U NOG VRAGEN EN / OF OPMERKINGEN?
VUL DEZE HIERONDER IN. WIJ HELPEN U GRAAG.

VERMOGENSPOSITIE:

Heeft u of uw partner direct opvraagbaar spaargeld?

Saldo

Heeft u of uw partner momenteel een 

lopende financiële verplichting, zoals:

Persoonlijke lening / Autofinanciering

Doorlopend krediet

Alimentatieverplichting

Anders 

Zo ja:

Openstaand bedrag

Betaling per maand

Ja / Nee*

€

Ja / Nee*

Ja / Nee*

Ja / Nee*

Ja / Nee*

€

€

* s.v.p. hetgeen niet van toepassing is doorhalen 

INLEVEREN FORMULIER:
Wij vragen u vriendelijk dit formulier volledig en in blokletters in te vullen en af te geven op, of te 

deponeren in de brievenbus bij het informatiecentrum Het Elementenhuis (Hongerlandsedijk 1, 

Spijkenisse). U kunt ook het formulier e-mailen naar de makelaar: verkoop@duravermeer.nl

  Het formulier dient uiterlijk vrijdag 13 oktober 2017, 
16.00 uur geretourneerd te zijn.

Handtekening aanvrager: Handtekening partner/mede-aanvrager:

  



DE  DUURZAAMHEIDSHYPOTHEEK

Kopers van een woning van Dura Vermeer kunnen profiteren van de 

kennis en ongeëvenaarde mogelijkheden van het team van NEXTHome 

Nieuwbouwhypotheken, partner van Dura Vermeer op meerdere projecten. De 

woningen van Dura Vermeer worden duurzaam gebouwd, wat u als koper recht 

geeft op het afsluiten van een Duurzaamheidshypotheek. De Hypotheekspecialisten 

van NEXTHome helpen u maximaal te profiteren van de voordelen die u als 

koper van een woning van Dura Vermeer heeft. Een greep uit deze voordelen: 

•  Extra hypotheekrentekorting omdat 
u een energiezuinig huis koopt 

•  Meerwerk (keuken, badkamer, vloeren 
e.d.) volledig mee te financieren 

•  Oplossingen voor dubbele 
maandlasten tijdens de bouw 

•  Een hogere hypotheek mogelijk omdat 
u een energiezuinig huis koopt 

•  Uitmuntende overbruggingsmogelijkheden 
voor kopers die nu al een koopwoning hebben 

•  Nóg lagere maandlasten gewenst? 
Onder voorwaarden een deel 
hypotheek Aflossingsvrij 

•  Advies- en bemiddelingskosten voor 
uw hypotheek slechts € 800,-

Bij een hypotheek via NEXTHome profiteert u 
als koper van een woning in Sluis van een groot 
aantal voordelen. Daarnaast beschikken onze 
Hypotheekspecialisten over een ongeëvenaard 
kennisniveau op nieuwbouwgebied. Belangrijk, 
want een nieuwbouwhypotheek is écht een 
aparte tak van sport. Belangrijk om te weten 
is ook dat NEXTHome een onafhankelijke 
tussenpersoon is. Er wordt altijd gezocht naar 
de beste oplossing in uw persoonlijke situatie, 
waarbij NEXTHome uw hypotheek kan 
onderbrengen bij een groot aantal gerenommeerde 
binnen- en buitenlandse banken. Tot de 
hofleveranciers van NEXTHome behoren o.a. 

Triodos Bank, ABN AMRO, Obvion, Nationale 
Nederlanden. Om u een indicatie te geven van een 
rentepercentage dat door duurzaamheidskorting 
haalbaar is: basisrente 10 jaar vast 1,65%. 
Oriëntatiegesprekken met NEXTHome, waarbij 
uw mogelijkheden uitgebreid aan de orde komen, 
zijn altijd volledig gratis en vrijblijvend. 

In gesprek met NEXTHome over uw 

Duurzaamheidshypotheek

Wilt u in verband met de aankoop van uw woning 
een gratis en vrijblijvende afspraak met één van 
de Hypotheekspecialisten van NEXTHome? 

  Ja, ik/wij wil(len) graag dat NEXTHome 
contact met mij/ons opneemt.

  Nee. Ik/wij begrijp(en) dat ik/wij 
hiermee niet profite(e)r(en) van de 
financiële voordelen zoals die ons via 
Dura Vermeer aangeboden worden.

NEXTHome is als Financieel Dienstverlener 
geregistreerd bij de AFM onder vergunningnummer 
12003902

Meer weten of gelijk een afspraak 

maken met NEXTHome? 

Bel 0186 - 745 772 en vraag naar Marco of Daniëlle.
voor een afspraak bent u altijd welkom op kantoor,
maar uiteraard behoort een belafspraak 
ook tot de mogelijkheden.


