INSCHRIJFFORMULIER
Dit formulier s.v.p. in blokletters invullen

Voornaam:
Achternaam:*
E-mailadres:*
Telefoonnummer:*
Leeftijdsschaal:* 20-30 / 30-40 / 40-50 / anders
Straatnaam + huisnummer:
Postcode + woonplaats:
	Ik ga akkoord met de verwerking van mijn persoonsgegevens die ik hierboven vrijwillig heb ingevuld
in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).*
	Ik ben op de hoogte van het feit dat de technische omschrijving en verkoopcontracttekeningen
per bouwnummer te downloaden zijn op hetpredicaat.nl*
* Verplichte velden om in te vullen. Indien deze punten niet (volledig) zijn ingevuld,
wordt het formulier niet in behandeling genomen.
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Onderstaand kunt u uw voorkeur voor één of meerdere bouwnummers in volgorde aangeven.
Wij gaan ervan uit dat u geen belangstelling heeft voor de bouwnummers die u niet opgeeft!
Bouwnummers
1e voorkeur: 		

8e voorkeur:

2e voorkeur: 		

9e voorkeur:

3e voorkeur: 		

10e voorkeur:

4 voorkeur: 		

11e voorkeur:

5e voorkeur: 		

12e voorkeur:

6e voorkeur: 		

13e voorkeur:

e

7e voorkeur: 		

Let op
- Inschrijfformulieren die onvolledig of niet juist zijn ingevuld, worden uitgesloten van de toewijzing.
- Formulieren gemaild naar andere e-mailadressen dan hiervoor aangegeven worden niet in
behandeling genomen.
- De koop/aannemingsovereenkomst wordt uitsluitend op naam gesteld van de aanvrager/partner die
vermeld is/zijn op dit inschrijfformulier. Inschrijvingen zijn niet overdraagbaar.
- In verband met de privacyverordening maken wij u er op attent dat uw gegevens in een
automatiseringsbestand worden opgenomen en ter beschikking worden gesteld aan de bij
dit project betrokken partijen.
- Deze inschrijving is geheel vrijblijvend, er kunnen géén rechten aan worden ontleend.
- De inschrijving sluit op woensdag 3 juli 2019 om 12.00 uur.

Dit formulier uitsluitend mailen naar onderstaande makelaar.
Uw inschrijving zal per mail worden bevestigd.
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