
 

 

Inschrijfformulier nieuwbouwwoningen project “Op Den Hof” op Den Nul 

__________________________________________________________________________  

Gegevens belangstellende(n):      Partner m/v: 

Naam:    …………………………..………..……………… ………..………..…………………………………  

Voornamen:   …………………………..………..……………… …………………………..………..…………….. 

Adres:   …………………………..………..………………  …………………………..………..…………..…   

Postcode + Woonplaats:  …………………………..………..…………….  …………………………..………..…………..…   

Telefoonnummer (privé): …………………………..………..………..…..  …………………………..………..……………..   

Telefoonnummer (mobiel): …………………………..………..……..….. …………………………..………..…………..…   

E-mail:   …………………………..………..…………..….  …………………………..………..…………..…   

Geboortedatum: …………………………..………..………………  …………………………..………..……………..  

Geboorteplaats:  …………………………..………..………………  ……………………………..………..……………   

Burgerlijke staat: 0 Gehuwd            0 Ongehuwd            0 Samenwonend            0 Alleenstaand  

(Graag kopie legitimatiebewijs toevoegen) 

 

U kunt hieronder uw voorkeur aangeven voor de woningen   

Mijn/ onze eerste voorkeur gaat uit naar bouwnummer/ type : 

1e voorkeur: bouwnummer ………..………..………….   type: …..………..………..……………… 

2e voorkeur: bouwnummer: ………..………..…………  type: ..…………..………..……………… 

3e voorkeur: bouwnummer: ………..………..…………  type: ……………..………..……………… 

 

Graag onderstaande gegevens zo volledig mogelijk invullen: 

Huidige woonsituatie: □ huurhuis  □ koophuis   □ inwonend   □ anders 

Financieringsvoorbehoud: □ nee □ ja 

Toelichting: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Motivatie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



Verklaring en ondertekening: 

Dit formulier dient uiterlijk donderdag 1 december 2022 voor 17:00 uur ingeleverd te worden bij Hannink 
Makelaars (Herenstraat 1, 8102 CN Raalte) of per e-mail naar info@hannink.nl en is naar waarheid 
ingevuld. 

Plaats: ____________________________         Datum: __________________________ 

 

Handtekening: _____________________         Handtekening partner: ____________________ 

 

BELANGRIJKE PUNTEN 

Nog even in het kort de belangrijke punten voor u op een rij: 

• De inschrijving start donderdag 24 november 2022 en sluit donderdag 1 december om 17:00 uur. 
• Alle online of per post ontvangen inschrijfformulieren, die ná 1 december 2022 17:00 uur zijn 

binnengekomen, komen op de reservelijst te staan. 
• Per (toekomstig) huishouden mag slechts één formulier worden ingediend. 
• Na de inschrijving wordt er gekeken naar ieders voorkeursbouwnummer(s).  
• Indien er meerdere inschrijvingen zijn per woning zal er worden toegewezen waarbij er ook gekeken 

zal worden naar de gestelde ontbindende voorwaarden.  
• Is er voor het bouwnummer waarvoor u zich heeft ingeschreven maar 1 kandidaat dan wordt de 

woning aan u toegewezen. De makelaar neemt hierover contact met u op. Dit zal gebeuren uiterlijk 
vrijdag 2 december 2022. 

• Mocht u geen woning toegewezen hebben gekregen, dan komt u op de reservelijst. U ontvangt 
hierover per e-mail een bericht. 

• De inschrijvers op het inschrijfformulier worden ook de kopers in de koop- en 
aannemingsovereenkomst. 

• Over de toewijzing wordt niet gecorrespondeerd. 

Tevens bieden wij u de mogelijkheid om een vrijblijvende waardebepaling van uw huidige woning te laten 
uitvoeren. Heeft u hiervoor belangstelling dan kunt dat u hieronder aangeven. De makelaar neemt dan 
contact met u op: 

0 Ja, ik heb belangstelling voor een vrijblijvende waardebepaling. 
0 Nee, ik heb hiervoor geen belangstelling  
0 Niet van toepassing 

 

VRAGEN?  

Heeft u vragen, of hulp nodig bij de inschrijving? Wij staan graag voor u klaar. De contactgegevens staan 
vermeld onderaan dit formulier. Wij danken u voor uw belangstelling voor de woningen van het project 
“Op Den Hof” en zien uw inschrijving graag tegemoet. 

 
             Hannink Makelaars  

Herenstraat 1 - 8102 CN Raalte 
Telefoonnummer: 0572-351291 
E-mailadres: info@hannink.nl 
Website: www.hannink.nl 

 


