INSCHRIJFFORMULIER
Persoonlijke gegevens aanvrager
Achternaam

M/V

Voornamen (voluit)
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer(s)
Geboortedatum

Geboorteplaats:

E-mail
Burgerlijke staat

O gehuwd

O ongehuwd

O samenwonend

Persoonlijke gegevens partner
Achternaam

M/V

Voornamen (voluit)
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer(s)
Geboortedatum

Geboorteplaats:

E-mail
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Huidige woonsituatie
O

koopwoning

Voorkeur bouwnummer

O huurwoning

e

e

1

2

O thuiswonend

e

3

Hoe heeft u ons gevonden?

O

Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de “algemene voorwaarden voor toewijzing van bouwnummers in
het project “’t-Heem”

O

Ondergetekende heeft kennis genomen van het Privacy statement van DNA makelaars

O

Ondergetekende is ervan op de hoogte dat de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM 2018 van toepassing zijn.

Ondergetekende verklaart bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld,

datum ____________

plaats

___________________

Handtekening aanvrager ___________________

Handtekening echtgenoot/partner ___________________

De inschrijving is geheel vrijblijvend. Zowel aanvrager, als verkoper, Kwakkenbos BV., 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 ‘t
Heem.
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Procedure na de inschrijving:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Er wordt een afspraak met u gemaakt voor een eerste gesprek waarbij de details van de woning en het proces
worden besproken en u in de gelegenheid bent alle nodige vragen te stellen. Na het eerste gesprek wordt de
woning gedurende maximaal 2 weken op naam van de optant gereserveerd.
De optieperiode is bedoeld om de koper een duidelijk beeld te geven van de door hem gekozen woning. De
optant is een vaste optievergoeding verschuldigd van € 500,00.
Gelijk aan het einde van het eerste gesprek zal een afspraak worden gemaakt voor het, binnen twee weken,
tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst. (Deze periode kan in overleg met DNA makelaars verlengd
worden). U maakt binnen deze 2 weken de optievergoeding over op bankrekeningnummer NL93 ABNA
0421612975 o.v.v. naam en bouwnummer van DNA Makelaars. Mocht u afzien van de woning dan maakt u de
optievergoeding niet over en zegt u de afspraak af. Heeft u de optievergoeding al overgemaakt dan vindt er
geen restitutie plaats.
De toegewezen optie en inschrijving komen te vervallen als optant niet binnen de genoemde termijn zorg draagt
voor een door hem/haar ondertekende koopovereenkomst voor het betreffende bouwnummer.
Het inschrijfgeld wordt aan u teruggestort zodra de passeerdatum bij de notaris bekend is.
DNA Makelaars kan in bijzondere gevallen bovengenoemde termijnen te verlengen.
Inschrijver, respectievelijk optant kan zich tijdens de voorlopige toewijzing en de optieperiode desgewenst laten
vertegenwoordigen door een gemachtigde. Deze gemachtigde dient dan wel schriftelijke volmacht en legitimatie
te kunnen tonen.

Is niet alles duidelijk? Neem dan contact op met de makelaar:

DNA Makelaars
Antennestraat 86D
1322 AS Almere
info@dna-makelaars.nl

Let op: bevestiging van ontvangst is uw bewijs van optie en/of inschrijving!
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