
INSCHRIJFFORMULIERINSCHRIJFFORMULIER
Lever dit inschrijfformulier uiterlijk in op dinsdag 25 
oktober vóór 17:00 uur bij de makelaar per mail of op 
kantoor.

Naam Man/Vrouw

Telefoon privé

Indien van toepassing

Postcode en plaats

Voorletter(s) + achternaam

Mobiel

Naam Partner

Telefoon privé

Straat en huisnummer

E-mailadres

Voorletter(s) + achternaam

Mobiel 

Postcode en plaats

Geboortedatum en -plaats

Straat en huisnummer

E-mailadres

Geboortedatum en -plaats

Wat is uw huidige woonsituatie?    Thuiswonend / huurwoning / koopwoning
 
Burgerliijke staat     Gehuwd / Ongehuwd / Samenwonend / 
       Gemeenschap van goederen / Huwelijksvoorwaarden

Staat uw koopwoning reeds te koop?   Ja / Nee 

Voorbehoud financiering?    Ja / Nee

Vrijblijvende waardebepaling eigen woning gewenst? Ja / Nee

Man/Vrouw



Mijn / onze voorkeur gaat uit naar de volgende bouwnummers:

1e voorkeur      

Datum en plaats:

• Indien er meerdere kandidaten voor één bouwnummer zijn, zal door de opdrachtgever middels toewijzing de  
volgorde tussen deze kandidaten worden vastgesteld. 

• Als er naar het oordeel van de opdrachtgever sprake is van gunstigere voorwaarden, kan dit van invloed zijn op de 
toewijzing. Gegadigden zonder voorbehoud eigen woning gaan (bij de eerste toewijzing) voor op gegadigden met 
voorbehoud verkoop eigen woning. 

• Over toewijzing kan niet worden gecorrespondeerd. 

• Volledig ingevulde inschrijfformulieren genieten de voorkeur boven onvolledig ingevulde inschrijfformulieren. 

• Per huishouden wordt niet meer dan één origineel ingevuld inschrijfformulier gehonoreerd.

• Dubbele inschrijvingen worden niet geaccepteerd. 

• Na toewijzing volgt spoedig een afspraak met de optanten op het kantoor van Makelaardij Twan Poels.

• Aan dit formulier kunnen geen rechten worden ontleend. 

• Dit formulier dient uiterlijk dinsdag 25 oktober 2022 vóór 17.00 uur in bezit te zijn van Makelaardij Twan Poels.

Handtekening(en):

2e voorkeur      

3e voorkeur      

4e voorkeur      

................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................

................................

................................

VOORKEURVOORKEUR

ONDERTEKENINGONDERTEKENING

PROCEDURE INSCHRIJVING EN TOEWIJZINGPROCEDURE INSCHRIJVING EN TOEWIJZING

MAKELAARMAKELAAR ONTWIKKELINGONTWIKKELING

Makelaardij Twan PoelsMakelaardij Twan Poels
Erwin KerstenErwin Kersten

Peters Projectontwikkeling Peters Projectontwikkeling 
Schaijk b.v.Schaijk b.v.

Stationsplein 86-88, 5431 CE Cuijk
T:  0485-319220
E:  nieuwbouw@twanpoels.nl
W:  www.twanpoels.nl

Scheltseweg 13, 5374 ZG Schaijk
T:  0486-463788
E:  info@ppo.nl
W:  www.ppo.nl

BOUWNUMMERBOUWNUMMER

Peters
Projectontwikkeling
www.ppo.nl


