Inschrijfformulier

Om in aanmerking te komen voor een nieuwbouwwoning binnen het project Wonen in Kruidhof is
gekozen voor de gebruikelijke verkoop bij inschrijving voor nieuwbouwwoningen. Om iedereen een
kans te geven om in dit project een woning te kunnen kopen, kunt u zich inschrijven en daarbij uw
voorwaarden en voorkeuren opgeven. De betrokken partijen (ontwikkelaar en makelaar) zullen zo
veel als mogelijk is, rekening houden met uw voorkeur en er zal, indien nodig, op basis daarvan een
vervolggesprek worden ingepland.
Dit formulier kunt u digitaal invullen.

Gegevens kandidaat-koper
Achternaam

:

Voornamen voluit

:

Adres en huisnummer

:

Postcode en woonplaats

:

Geboortedatum

:

Geboorteplaats

:

Telefoon privé

:

Telefoon werk

:

E-mail

:

Burgerlijke staat

:

Partner

gehuwd

samenwonend

ongehuwd

Uw keuze in volgorde van voorkeur (max 5):
Voorkeur 1

Voorkeur 2

Voorkeur 3

Voorkeur 4

Bouwnummer

Financieringstoets:
Ja, er mag contact met mij opgenomen worden door Zuidstad Financiële Planning
(www.zuidstadfp.nl) voor een vrijblijvende financieringstoets welke als verklaring dient
dat ik de woning kan financieren.
Nee, ik laat zelf een financieringstoets uitvoeren bij een geldverstrekker naar keuze.
Reeds uitgevoerd en bijgevoegd.
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Voorkeur 5

Inschrijver

Partner

Vast dienstverband

ja

nee

ja

nee

Ondernemer | zzp’er

ja

nee

ja

nee

ja

nee

Wilt u een ontbindende voorwaarde voor de
financiering opnemen in de koopovereenkomst?

ja

nee

Beschikbare eigen middelen:

ja

nee €

Huidige woonsituatie

huurwoning

Waardebepaling:

nee

Beroep
Is het mogelijk om tot aankoop over
te gaan zonder voorbehoud van financiering?
Kunt u de verkoopprijs van uw huidige
€
woning inschatten?				
						
Kunt u een inschatting geven van de
€
overwaarde van uw woning?		

Voorbehouden:
(doorhalen wat niet van toepassing is)

koopwoning

thuiswonend

ja, ik wil graag een vrijblijvende waardebepaling van mijn eigen woning

Algemeen
• Tot dinsdag 1 maart 2022 om 12.00 uur kunt u zich inschrijven voor “Wonen in Kruidhof”.
Indien er nog inschrijfformulieren nakomen per email of post, dan worden deze op volgorde van
binnenkomst behandelt.
• U dient een kopie van een geldig legitimatiebewijs van elke inschrijver toe te voegen (met doorhaling
van BSN-nummer) aan uw inschrijving.
• U kunt het ingevulde inschrijfformulier inleveren bij Zuidstad Makelaars B.V. aan de Strevelsweg 639 in
Rotterdam (Zuidplein) of mailen naar woneninkruidhof@zuidstad.nl. Voor de bevestiging van uw
inschrijving sturen wij u een ontvangstbevestiging per e-mail.
• Indien er meerdere inschrijvers voor één bouwnummer zijn, wordt door middel van loting van uw eerste
voorkeur bepaalt wie als eerste in aanmerking komt voor een gesprek, wie als tweede en zo verder. De
ontwikkelaar behoudt zich, om haar moverende redenen, alle rechten voor om een woning te gunnen
buiten de toewijzing en/of loting. Over gunning en toewijzing wordt niet gecorrespondeerd. Ook kunt u
geen rechten ontlenen aan het ingevulde inschrijfformulier en de ontvangstbevestiging.

www.woneninkruidhof.nl | woneninkruidhof@zuidstad.nl

• Alle ingeschreven kandidaten worden door ons geïnformeerd per e-mail of telefonisch nadat de
toewijzing heeft plaatsgevonden. Uiteraard proberen wij uw eerste keuze zo veel als mogelijk in acht
te nemen. U krijgt van ons vervolgens een uitnodiging voor een eerste gesprek. Indien wij binnen 2
werkdagen na de toewijzing niet met u in contact kunnen komen, zullen wij het betreffende bouwnummer
toewijzen aan de eerstvolgende gegadigde.
• De door u verstrekte gegevens zullen wij vertrouwelijk behandelen volgens onze privacy policy en
deze informatie slechts delen met partijen welke betrokken zijn bij het project ”Wonen in Kruidhof”.
Uw gegevens zullen worden verwijderd uit onze systemen nadat u niet bent toegewezen als koper of
anderszins afziet van uw belangstelling.
• Wij streven ernaar om uiterlijk in de week van 7 – 11 maart 2022 alle inschrijvers te informeren of zij al
dan niet in aanmerking komen voor een woning in “Wonen in Kruidhof”.

Akkoordverklaring
Door ondertekening van dit formulier verklaart u, als kandidaat, dat u bekend bent en akkoord gaat met de
selectie- en inschrijfvoorwaarden zoals vermeld op dit formulier.

Plaats

:

Datum

:

Handtekening

:

Handtekening partner

(voor- en achternaam)

:

(voor- en achternaam)

Dit formulier dient u samen met een kopie ID (met doorhaling van BSN-nummer) volledig ingevuld in
te leveren bij Zuidstad Makelaars of te mailen naar woneninkruidhof@zuidstad.nl.
Zuidstad Makelaars
Strevelsweg 639
3083 LR Rotterdam
010-240 41 42
woneninkruidhof@zuidstad.nl
Aan dit formulier kunnen geen rechten worden ontleend.
Rotterdam, februari 2022

Privacyverklaring:
zuidstad.nl/privacy-policy
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