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INSCHRIJFFORMULIER 
PARK WATERRIJK FASE 4 
 
PERSOONLIJKE GEGEVENS 
Aspirant koper  : m/v     Partner m/v 

Achternaam  : ______________________________  ______________________________  

Voornamen voluit : ______________________________  ______________________________  

Geboorteplaats  : ______________________________  ______________________________  

Geboortedatum  : ______________________________  ______________________________ 

Nationaliteit  : ______________________________  ______________________________ 

Adres   : ______________________________  ______________________________ 

Postcode  : ______________________________  ______________________________ 

Woonplaats  : ______________________________  ______________________________ 

Telefoon overdag : ______________________________  ______________________________ 

Telefoon ’s avonds : ______________________________  ______________________________ 

Mobiel   : ______________________________  ______________________________ 

E-mail   : ______________________________  ______________________________ 
 

Burgerlijke staat O gehuwd met/zonder huwelijkse voorwaarden  

O geregistreerd partnerschap  

O samenwonend met/zonder overeenkomst  

O ongehuwd 

INKOMEN 
Bruto jaarsalaris (bestaande uit 12x uw bruto maandinkomen, vakantiegeld, 13de maand,  

eindejaarsuitkering en structureel overwerk): 

€ ______________________________  €______________________________  

O vaste aanstelling   O vaste aanstelling 

O tijdelijke aanstelling    O tijdelijke aanstelling 
    met intentieverklaring          met intentieverklaring  

O tijdelijke aanstelling    O tijdelijke aanstelling 
    zonder intentieverklaring          zonder intentieverklaring 

O pensioen    O pensioen 

O zelfstandig (geef uw gemiddelde O zelfstandig (geef uw gemiddelde 
    winst over 3 jaar op):           winst over 3 jaar op): 

€ ______________________________  €______________________________  

 

HUIDIGE WONING EN OVERIGE FINANCIËN 
Uw huidige woning is een: 
 

O koopwoning met verwachte verkoopopbrengst van:   €______________________________ 

    Restschuld hypotheek:      €______________________________ 

    Opgebouwde waarde van de aan de hypotheek gekoppelde bankspaarrekening,  

    spaarhypotheekpolis of  beleggingsverzekering:   €______________________________ 
  

O huurwoning.  

    Naam verhuurder: ___________________________________________________________________________  

    kale maandhuur:       €______________________________ 
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Hoeveel spaargeld heeft u beschikbaar voor de aankoop van de woning (buiten de eventuele 

overwaarde van uw huidige woning)?     €______________________________ 

Heeft u of uw partner, naast de hypotheek nog andere financiële verplichtingen (persoonlijk 

krediet/alimentatie/anders)? Zo ja, _____________________________________________________________ 

 
VOORKEUR BOUWNUMMERS 
Gelieve aan te geven welke bouwnummers uw voorkeur hebben. 
 

 1e keus  ____       3e keus  ____     5e keus  ____   7e keus  ____  

 2e keus  ____   4e keus  ____  6e keus  ____   8e keus  ____ 

 
VOORKEUR BOUWKUNDIGE RUWBOUWOPTIES 

Om voorbereid te zijn op het eerste koperskeuzegesprek willen wij vragen uw optiekeuze aan te 
geven. De verschillende bouwkundige ruwbouwopties zijn te vinden in het optieboekje in de 

verkoopdocumentatie. 

 
Optie 1A 1B 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Vrijstaande Villa                 

Twee-onder-één-kapwoning                 

Rijwoning                 

Waterwoning                 

 
      
Dit formulier is geheel vrijblijvend. Zowel de aspirant koper als verkoper verplichten zich niet tot koop 
of verkoop over te gaan. In verband met de privacywetgeving maken wij u erop attent dat uw 

gegevens in een automatiseringsbestand worden opgenomen en uitsluitend ter beschikking worden 

gesteld aan de bij dit project betrokken initiatiefnemer, notaris, makelaars en hypotheekadviseur. Deze 
gegevens worden na verkoop van het project vernietigd. 

 
Getekend te  :  _____________________________________ 
 
Plaats en datum  :  _____________________________________ 
 
 
Handtekening  : _____________________________________ 
 

 
 
 

 
 
 

Stevast Baas & Groen 
Projectontwikkelaar 

 
 
 

Ooms Makelaars 
Spijkenisse 

 
 
 

TW3 Strategie Marketing 
Makelaardij B.V. 

Postbus 685 Noordkade 15 Veerhaven 17 
2900 AR Capelle a/d IJssel 3201 AZ Spijkenisse 3016 CJ Rotterdam 

T: 010 - 452 38 02 T: 0181 - 69 23 33 T: 010 - 300 7117 

info@stevast.nl spijkenisse@ooms.com info@tw3.nl 
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