7 APRIL 2018

INSCHRIJFFORMULIER PRE-QUALIFY
DE HAVEN SPIJKENISSE / BOTTER

Wij vragen je vriendelijk dit formulier volledig en in blokletters in te vullen en te e-mailen naar botter@nexthome.eu

START INSCHRIJVING PRE-QUALIFY:
MAANDAG 16 APRIL 2018 VANAF 20.00 UUR

UITERSTE INLEVERDATUM
INSCHRIJFFORMULIER:
DINSDAG 17 APRIL 2018 OM 20.00 UUR
Toelichting op het inschrijfformulier:
•	Per (toekomstig) huishouden mag slechts één

•	De inschrijving is geheel vrijblijvend. Zowel de
inschrijver als Dura Vermeer verplichten zich niet

inschrijfformulier worden ingediend. Als je

tot (ver)koop over te gaan. Partijen kunnen aan de

met een partner koopt, dien je ook samen het

invulling van het inschrijfformulier geen rechten

inschrijfformulier in te vullen;

ontlenen.

•	Let op: inschrijvingen die voor maandag 16 april

•	Vanaf 18 april 2018 zullen de Pre-Qualify

2018, 20:00 uur en na dinsdag 17 april 2018 om

certificaatnummers worden toegekend. Hierna word

20:00 uur worden ingezonden, zijn niet geldig en

je uitgenodigd voor het Pre-Qualify gesprek bij

worden dus niet meegenomen in het PreQualify-

NEXTHome.

proces.
•	Wanneer je vragen hebt over dit inschrijfformulier,
dan kun je contact opnemen met Marco Bijl,
Daniëlle Schuller of Miriam Dallo van NEXTHome
Nieuwbouwhypotheken, 0186 - 74 57 72 óf
m.bijl@nexthome.eu

PERSOONLIJKE GEGEVENS AANVRAGER(S)

AANVRAGER

PARTNER

Achternaam

m/v

m/v

Voornamen (voluit)

Adres

Postcode

Woonplaats

Geboortedatum

Geboorteplaats

Telefoon privé

Telefoon mobiel

E-mailadres

Burgerlijke staat

Gehuwd / ongehuwd / samenwonend / alleenstaand *

Eerste koopwoning

Ja / nee *

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

MIJN / ONZE INTERESSE GAAT UIT NAAR
VOORKEUR:

BOUWNUMMER:

TYPE:

VOORKEUR:

1e

6e

2e

7e

3e

8e

4e

9e

5e

10e

BOUWNUMMER:

TYPE:

Eventuele gewenste meerwerkopties worden in het verkoopgesprek apart met je besproken.
Indien de door jou opgegeven bouwnummers bezet zijn, wil je dan eventueel in aanmerking komen voor
beschikbare woningen van hetzelfde type / vergelijkbare koopsom? 			
Ja / Nee*

HUIDIGE WOONSITUATIE AANVRAGER EN PARTNER
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*

Huidige hypotheekschuld

€

€

Waarde aflossingsproduct, zoals bv. polis

€

€

Spaarhypotheek, Beleggingsverzekering
of Bankspaarrekening

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

GEGEVENS OVER HET INKOMEN
AANVRAGER:

PARTNER:

Bruto per maand

€

€

Vakantiegeld

€

€

13e maand

Ja / Nee*

Ja / Nee*

€

€

Vast dienstverband

Ja / Nee*

Ja / Nee*

Zelfstandig ondernemer

Ja / Nee*

Ja / Nee*

Onregelmatigheidstoeslag / overwerk /
provisie
Eigen geld voor aankoop
In dienst vanaf

Zo ja, sinds

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

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.

VERMOGENSPOSITIE

Heeft u of uw partner direct opvraagbaar spaargeld?

Ja / Nee*

Saldo

€

Heeft u of uw partner momenteel een
lopende financiële verplichting, zoals:
Persoonlijke lening / Autofinanciering

Ja / Nee*

Private lease

Ja / Nee*

Doorlopend krediet

Ja / Nee*

Alimentatieverplichting

Ja / Nee*

Studieschuld

Ja / Nee*

Anders

Ja / Nee*

Zo ja:
Openstaand bedrag

€

Betaling per maand

€

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

HEEFT U NOG VRAGEN EN / OF OPMERKINGEN?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen (je kunt hier bijvoorbeeld ook aangeven dat je de woning
uit eigen middelen kunt betalen)? Vul deze hieronder in. Wij helpen je graag.

Handtekening aanvrager:

Handtekening partner/mede-aanvrager:

