INSCHRIJFFORMULIER VAART ALKMAAR

BIJLAGE 1
Inschrijver

Achternaam

Partner

(indien van toepassing)

m/v

m/v

Voornamen voluit
Adres
Postcode en Woonplaats
Telefoonnummer privé
Telefoonnummer werk
Mobiel telefoonnummer
Burgerlijke staat
Geboortedatum
Geboorteplaats
E-mail adres

Plaats + datum

Inschrijver
(handtekening)

Partner
(handtekening)

2015

Het inschrijfformulier dient uiterlijk op woensdag 07 oktober 2015 om 12.00 uur per email zijn ontvangen of ingeleverd bij:
ERKAMP BOOT WILLEMSEN NOTARISSEN
Kennemerstraatweg 17-19
1814 GA ALKMAAR
notaris@ebwnotarissen.nl

Met het inschrijfformulier dient tevens een kopie legitimatiebewijs te worden ingediend.
De inschrijving is geheel vrijblijvend en geeft geen recht op toewijzing van een kavel.

INSCHRIJFFORMULIER
VAART ALKMAAR
BIJLAGE 1
Hieronder kunt u aangeven naar welke kavel(s) uw voorkeur uitgaat.
Kavelnummer

1e voorkeur
e

2 voorkeur
e

3 voorkeur
4e voorkeur
5e voorkeur
6e voorkeur
e

7 voorkeur
e

8 voorkeur
e
9 voorkeur

10e voorkeur
11e voorkeur
12e voorkeur
13e voorkeur
14e voorkeur
15e voorkeur
16e voorkeur
Wij gaan er vanuit dat u voor de kavelnummers die u niet heeft ingevuld geen belangstelling heeft.

Wenst u meer informatie te ontvangen van een hyptheekverstrekker omtrent hypotheken en financieringsmogelijkheden?
O ja
O nee
Zo ja, mogen wij uw gegevens aan TROTS! Hypotheken te Heiloo doorgeven zodat zij contact met u kunnen opnemen?

O Ja

Op deze inschrijving zijn onderstaande toewijzingsregels en voorschriften van toepassing:
- Als bijlage bij het inschrijfformulier dient een kopie van een geldig legitimatiebewijs te worden toegevoegd.
- U kunt het ingevulde inschrijfformulier bij Erkamp Boot Willemsen Notarissen langsbrengen of naar hen mailen.
- De inschrijving per mail is pas definitief zodra een ontvangstbevestiging van de notaris is ontvangen.
- Er mag per (toekomstig) huishouden slechts één inschrijfformulier worden ingeleverd.
- De inschrijfperiode eindigt woensdag 7 oktober 2015 om 12.00 uur. Later binnengekomen inschrijfformulieren zullen op volgorde van binnenkomst worden behandeld.
- Aan het invullen van het inschrijfformulier kan geen recht op toewijzing van een woning ontleend worden.
- Na de inschrijftermijn vindt op 09 oktober 2015 de loting plaats en vervolgens worden alle inschrijvers uiterlijk op 10 oktober 2015 telefonisch of per email geinformeerd.
- Indien na het aanbieden van een beschikbaar kavelnummer er binnen 3 werkdagen geen contact (telefonisch of schriftelijk) is geweest, achten wij ons vrij om het
bouwnummer aan de volgende kandidaat aan te bieden.
- Onjuiste of onvolledige verstrekte gegevens kunnen uw inschrijving ongeldig maken.
- In verband met de privacyverordening maken wij u erop attent, dat de door u verstrekte gegevens vertrouwelijk ter beschikking worden gesteld aan de bij dit project
betrokken partijen als gemeente, makelaar, notaris en hypotheekadviseurs.

