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50 appartementen te Lelystad



Inschrijfformulier Binnenhof

Hieronder kunt u de bouwnummers invullen van de appartementen waarvoor u belangstelling heeft:

1e keus bnr. 4e keus bnr. 7e keus bnr.

2e keus bnr. 5e keus bnr. 8e keus bnr.

3e keus bnr. 6e keus bnr. 9e keus bnr.

Achternaam

Voornamen m / v*   

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon privé Telefoon zakelijk

Mobiel nummer 

E-mail

Geboortedatum Geboorteplaats

Gegevens partner

Achternaam

Voornamen m / v*   

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon privé Telefoon zakelijk

Mobiel nummer 

E-mail

Geboortedatum Geboorteplaats

Huidige woning Koopwoning / huurwoning*

De toewijzing van de bouwnummers geschiedt als volgt:

Volgnummer 1 toewijzing van het bouwnummer van 1e keus;

Volgnummer 2 toewijzing van het bouwnummer van 1e keus, indien deze nog vrij is, anders het 
bouwnummer van 2e keus enz.

Wenst u een parkeerplaats erbij te kopen á € 9.500,- Deze is niet bij de koopsom 
van het appartement inbegrepen. Parkeerplaatsen worden toegewezen op basis 
van beschikbaarheid. Indien u geen parkeerplaats wordt toegewezen, wenst u dan 
uw inschrijving te annuleren? Een parkeerplaats is niet verplicht. 

Ja/ Nee*

Ja/ Nee*Inschrijving annuleren

Parkeerplaats

Burgerlijke staat gehuwd / ongehuwd / samenwonend / alleenstaand*

Indien gehuwd in gemeenschap van goederen / op huwelijkse voorwaarden*
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Inschrijfformulier Binnenhof

Kam & Bronotte Makelaars 
De veste 10 14  
8231 JA Lelystad 
Tel: 0320- 411 211  
info@marktmakelaar.nl 

Burgerlijke staat gehuwd / ongehuwd / samenwonend / alleenstaand*

Indien gehuwd in gemeenschap van goederen / op huwelijkse voorwaarden*

Bovenstaande gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden! 
* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Aldus naar waarheid ingevuld op Te

Handtekening inschrijver Handtekening partner

U kunt dit inschrijfformulier tezamen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en de 
financieringsverklaring mailen naar info@marktmakelaar.nl of langsbrengen bij Kam & 
Bronotte makelaars.

Huidige woning Koopwoning / huurwoning*

Hypotheek benodigd: ja / nee*. Zo ja, graag doorgeven van hoogte benodigd hypotheekbedrag. 
Heeft u reeds een gesprek gehad met een hypotheekadviseur? 
Contactgegevens hypotheekadviseur: 
Naam : …………………………………………………………………………..……………………………………..……………………………………..……………………… 
Telefoonnummer : ……………………………………….…………………………………….…………………………………….………………………………………… 
E-mailadres : ………………………………………..……………………………………..……………………………………..…………………………………………….. 
Hoogte hypotheekbedrag: ..…………………………………………..……………………………………..……………………………………..…………………… 
Ik geef hierbij toestemming aan Woonstraks Almere om bij toewijzing mijn contactgegevens te delen met de 
Rabobank ten behoeve van een eenmalige benadering inzake een vrijblijvend oriëntatiegesprek betreffende een 
financieringsverklaring. 
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Vlieg Lelystad 
Agoraweg 2 
8224 BX Lelystad 
Tel: 0320- 214 516
lelystad@vlieg.nl 



Toewijzingsprocedure Binnenhof te Lelystad

Voorwaarden: 
• Het moment van inschrijving is niet bepalend voor de toewijzing. Dat wil zeggen dat niet geldt: “wie het eerst

komt, wie eerst maalt.”
• Per toekomstig huishouden wordt niet meer dan één origineel ingevuld inschrijfformulier gehonoreerd.
• Dubbele inschrijvingen worden niet meegenomen in de toewijzing.
• Een toegewezen bouwnummer is niet overdraagbaar.
• Wanneer u wordt benaderd voor een door u opgegeven bouwnummer, maar u de voorkeur uitspreekt voor een
ander bouwnummer, wordt u voor dit bouwnummer als nieuwe klant behandeld. Dat wil zeggen: voor dit
bouwnummer wordt u op de reservelijst geplaatst.
• Woonstraks behoudt zich te allen tijde het recht van gunning voor.

U kunt dit inschrijfformulier tezamen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een 
financieringsverklaring mailen naar info@marktmakelaar.nl of u mag het ook  langsbrengen. 
Heeft u (nog) geen financieringsverklaring, dan kunt bij deze verkrijgen bij de Rabobank via deze link: 
https://www.rabobank.nl/particulieren/hypotheek/nieuwbouw/ 
De Rabobank is een samenwerkende partner in het project Binnenhof. Heeft u een verklaring van een andere 
financier? Dan moet u deze aanbieden aan de Rabobank ter controle via bovenstaande link. Uiteraard bent u vrij 
de bank te kiezen voor de financiering die bij u past voor uw definitieve hypotheek.

Kam & Bronotte Makelaars 
De veste 10 14  
8231 JA Lelystad 
Tel: 0320- 411 211 
info@marktmakelaar.nl 
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