
INSCHRIJFFORMULIER - 3 VAN SMINIA - BURGUM

PERSONALIA                                                         AANVRAGER                                                                PARTNER 

Voorletters & Naam 

Adres 

Postcode & Woonplaats 

Telefoon privé 

Telefoon mobiel 

Email 

Huidige woning                                                        Huur / eigendom*                                                          Huur / eigendom*

VOORKEUR         BOUWNUMMER     BOD (OPTIONEEL)                       VOORKEUR          BOUWNUMMER     BOD (OPTIONEEL) 

1)                                                                                                           6) 

2)                                                                                                           7) 

3)                                                                                                           8) 

4)                                                                                                           9) 

5)                                                                                                           10) 

Wanneer er meerdere belangstellenden zijn voor één bouwnummer, zal er een toewijzing plaatsvinden. Om uw kansen te vergroten is er de mogelijkheid om 
een bod uit te brengen op een appartement van uw keuze. Uw bod is de nieuwe prijs (vrij-op-naam) en dus niet het extra bedrag dat u wenst te bieden ten 
opzichte van de prijslijst. Voorbeeld: voorkeur 1 is bouwnummer 11. Prijs op prijslijst is € 325.000,-. Wanneer u € 5.000,- meer biedt, is uw bod € 330.000,-, 
dit vult u in in de kolom ‘Bod (optioneel)’. Wanneer u niets invult, dan is de prijs conform de prijslijst van toepassing. Biedingen onder de prijslijst worden 
uitgesloten. 
 
Ik / wij* wensen in aanmerking te komen voor één van de woningen van bovengenoemd project. Mijn/onze* voorkeur gaat uit naar:

VERKLARING EN ONDERTEKENING 
 
Ondergetekende verklaart dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en slechts één inschrijving per (toekomstig) huishouden te hebben 
ingediend. Dit formulier is persoonlijk en niet overdraagbaar. Toewijzing van de woningen geschiedt door Blue Banner RED op basis van eigen keuzevrijheid. 
 
Plaats: 
 
Datum: 
 
Handtekening(en): 
 
De makelaar van mijn/onze* keuze is:  Zantman Makelaardij te Burgum/Makelaardij Hoekstra te Leeuwarden 
 
*Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

Dit formulier uiterlijk 28 juni 2021 inleveren bij:

Voorbehoud verkoop eigen woning: Als u de woning wilt kopen, wenst u dan een voorbehoud verkoop eigen woning op te nemen: Ja* / Nee* 
(Let op: “Ja” is alleen van toepassing als u geen koopcontract wilt tekenen, vóórdat uw woning verkocht is). 
 
Ik heb een financieringsvoorbehoud nodig: Ja* / Nee* 

www.makelaardijhoekstra.nl www.zantman-makelaardij.nl


