INSCHRIJFFORMULIER – RHIJNHAEGHE – BUNNIK
START VERHUUR APPARTEMENTEN
AANVRAGER

MEDE-AANVRAGER

Naam
Voornamen
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adres
Postcode
Woonplaats
Nationaliteit
Telefoon privé
Telefoon zakelijk
Mobiel
E-mail
Burgerlijke staat
Bouwnummer voorkeur
1e voorkeur:
2e voorkeur:

3e voorkeur:

4e voorkeur:

5e voorkeur:

Huidige woonsituatie

Huurwoning / Eigen woning / inwonend bij derden

Indien Eigen woning;
geschatte verkoopwaarde

€

Eigen woning:
Restant Hypotheekschuld

€

Beroep aanvrager:

Beroep mede-aanvrager:

Vast dienstverband

Aanvrager:
0 ja
0 nee

Mede-aanvrager:
0 ja 0 nee

*Uw persoonsgegevens worden door ons goed beschermd en niet op andere wijze gebruikt dan voor de verwerking van een
bouwnummertoewijzing binnen het project Rhijnhaeghe te Bunnik. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan voor deze
procedure noodzakelijk is. Met de ondertekening van dit formulier bent u ermee akkoord dat wij uw gegevens voor
bovengenoemde doeleinden gebruiken.

Bruto jaarinkomen
Pensioenuitkering *
Overige financiële
verplichtingen

€

€

Nee / Ja

Nee / Ja

Euro:

Euro:

* Bruto jaarinkomen = 12 x maandsalaris + vakantiegeld + evt 13e maand of Pensioenuitkering
** Een financiële verplichting is bijvoorbeeld een persoonlijke lening of een doorlopend krediet.
Een hypotheek valt hier niet onder.
Compleet ingevulde inschrijfformulieren* kunt u digitaal of in hardcopy aanleveren bij de hieronder
vermelde locaties. Tevens kunt u hier terecht voor al uw project gerelateerde vragen.

Patist Makelaardij | Wilhelminalaan 24 | 3701 BK. Zeist | info@patistmakelaardij.nl
030 – 2077880

Si-No Makelaars | Oeverstraat 30 | 3941 AN Wijk bij Duurstede | welkom@si-no.nl
0343 – 592 950
Uw inschrijving dient op uiterlijk vrijdag 07 januari 2022 bij ons binnen te zijn. Formulieren die na
deze datum binnenkomen, vallen buiten de eerste inschrijfperiode en zullen aan de reservelijst
worden toegevoegd.
Dit formulier is naar waarheid ingevuld,
Datum:

_____________________
Handtekening aanvrager

Plaats:

________________________

Handtekening mede-aanvrager

*Uw persoonsgegevens worden door ons goed beschermd en niet op andere wijze gebruikt dan voor de verwerking van een
bouwnummertoewijzing binnen het project Rhijnhaeghe te Bunnik. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan voor deze
procedure noodzakelijk is. Met de ondertekening van dit formulier bent u ermee akkoord dat wij uw gegevens voor
bovengenoemde doeleinden gebruiken.

