INSCHRIJFFORMULIER

Volgnummer
Naam adviseur

De HanzeGraaf

Bevestiging meegegeven

Datum

Uitgifte van de woningen geschiedt op basis van “wie het eerst komt” na een financiële controle.
Duokoop kan alleen worden gebruikt als de woning wordt gekocht voor eigen bewoning.
Hierdoor geeft WOONstraks starters op de woningmarkt een eerlijke kans.

Aanvraagformulier voor nieuwbouwproject De HanzeGraaf
Gebruik woning:

Eigen bewoning

Verhuur

Duokoop:

Met Duokoop

Zonder Duokoop

Op welke woningen wilt u een optie?
Appartementnummer

Prijs

Appartementnummer

Prijs

Appartementnummer

Prijs

Wat voor parkeerplaats wilt u?
Normale parkeerplaats

MIVA parkeerplaats*

Parkeerplaats met oplaadpunt**

*Voor een MIVA (mindervalide) parkeerplaats heb je een vergunning nodig
** Er zijn meerwerk kosten verbonden aan de parkeerplaats met oplaadpunt

Gegevens Klant

Aanvrager 1

Aanvrager 2

Naam klant
Nationaliteit
Geboorteplaats
Geboortedatum
Geslacht
Adres
Postcode
Woonplaats
E-mail
Telefoonnummer
Mobiel
BSN nummer
Burgerlijke staat
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Inkomen
Inkomen

Aanvrager 1

Aanvrager 2

Bruto jaarsalaris

€

€

Vakantietoeslag

€

€

Onregelmatigheidstoeslag

€

€

Vaste 13e maand

€

€

Provisie

€

€

Vaste eindejaarsuitkering

€

€

Overwerk

€

€

€

€

Totaal

€

€

Financiële verplichtingen

Aanvrager 1

Aanvrager 2

Bet. partner alimentatie

€

€

Consumptieve schulden

€

€

Limiet op betaalrekening

€

€

Studieschuld

€

€

Totaal

€

€

Anders:

Eigen geld
€

Eigen geld / overwaarde woning

Geef hieronder aan waar het eigen geld vandaan komt (onderbouw dit met bijvoorbeeld: bankafschrift / verklaring ouders / etc.)
Toelichting eigen middelen:

Aanvrager 1:

Aanvrager 2:

Plaats en datum:

Plaats en datum:

Handtekening:

Handtekening:

DNGB en Woonstraks gaan op zorgvuldige wijze om met uw persoonsgegevens. Ga naar www.woonstraks.nl/privacy-verklaring/ en lees welke gegevens wij
verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Indien u afziet van het kopen van een woning verwijderen wij direct uw gegevens.

Stuur dit formulier naar: info@woonstraks.nl
Voor informatie over de appartementen kunt u contact opnemen met Woonstraks mail: info@woonstraks.nl
Een van onze verkoopadviseurs kan indien gewenst dan contact met u opnemen
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