Aanmeldingsformulier

15 woningen Het Kanteel Geldermalsen
Wij verzoeken je dit aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Bij * graag hetgeen dat niet van toepassing is doorhalen.
Gegevens aanvrager

Gegevens medeaanvrager

Bruto jaarinkomen

€

€

Geslacht

man / vrouw*

man / vrouw*

Burgerlijke staat

ongehuwd / samenwonend / geregistreerd partnerschap / gehuwd*

Naam en voorletter(s)
Straatnaam en huisnummer
Postcode en plaats
Telefoonnummer privé
Telefoonnummer mobiel
E-mailadres
Geboortedatum

Huidige woonsituatie
Gezinssamenstelling

inwonend*
man(nen)

huurhuis*

koophuis*

vrouw(en)

kind(eren)

Wanneer je een nieuwbouwwoning koopt krijg je te maken met allerlei financiële aspecten. De Rabobank helpt je graag bij het bepalen van jouw
maandlasten, bij aanvang én na afbouw. Waardoor je met een gerust hart kunt bouwen aan jouw droomhuis. Wil je gebruik maken van een
kosteloos oriënterend gesprek met een adviseur van Rabobank? Ja / Nee*
Heb je al een financieel gesprek gehad bij één financiële dienstverlener? Ja / Nee*
Onderstaand kun je aangeven voor welk(e) bouwnummer(s) je wenst in te schrijven. Let op: je kan je alleen inschrijven voor de op de prijslijst
genoemde bouwnummers. Wij gaan ervan uit dat je geen belangstelling hebt voor niet opgegeven bouwnummers.

1e keus nr.:

2e keus nr.:

4e keus nr.:

5e keus nr.:

3e keus nr.:

Indien wij een bouwnummer voor je kunnen reserveren, zal er telefonisch contact met je worden opgenomen om een verkoopgesprek in te plannen.
Mocht je, bijvoorbeeld wegens een vakantie, voor langere tijd niet bereikbaar zijn, dan verzoeken wij dit hieronder aan te geven.

Ik/wij* ben/zijn* niet bereikbaar van

tot

Dit aanmeldingsformulier kun je tot en met maandag 1 mei 2017 17:00 uur inleveren bij of mailen naar:
Van Kessel & van Gellicum Makelaars - Taxateurs.

Van Kessel & van Gellicum Makelaars - Taxateurs
Kerkstraat 48
4191 AB Geldermalsen
T 0345 58 80 90
info@vkvg.nl

BPD is onderdeel van Rabo Vastgoedgroep

Aanmelding geschiedt geheel vrijblijvend en zonder verplichting tot koop. De inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, hetgeen inhoudt dat uitsluitend
de op dit formulier vermelde aanvrager(s) op het opgegeven woonadres voor het/de voorkeursnummer(s) in aanmerking kan/kunnen komen. Echtparen die samen een
woning willen kopen dienen het formulier dan ook samen in te vullen. Aan de aanmelding kunnen geen rechten worden ontleend.

