
 

 
Uw gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. 

Onvolledig ingevulde formulieren kunnen helaas niet in behandeling worden genomen. 
Deze inschrijving is geheel vrijblijvend en geeft geen recht tot toewijzing van een woning. 
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INSCHRIJFFORMULIER 

Westend Oostereiland fase 2 te Roelofarendsveen 
4 hoekwoningen bnrs. 22, 25, 26, 29  

4 tussenwoningen bnrs. 23, 24, 27, 28 
 

           
Persoonsgegevens  
 
 Aanvrager 1                      Aanvrager 2 (partner)         

 
Achternaam:   

Voornamen (volledig):   

Geboorte datum:   

Geboorte plaats:   

Adres:   

Postcode + woonplaats:   

Burgerlijke staat:   

Huwelijksgoederenrecht:  

Legitimatiesoort:   

Legitimatienummer:   

Telefoon mobiel:   

Telefoon privé:   

E-mailadres:   

 
Gegevens werkzaamheden 

 Aanvrager 1 Aanvrager 2 (partner) 

Werkgever:    

Adres:   

Vestigingsplaats:    

Beroep:     

Zelfstandig/loondienst 
*) sinds de datum: 
 

  



 

Uw gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. 
Onvolledig ingevulde formulieren kunnen helaas niet in behandeling worden genomen. 

Deze inschrijving is geheel vrijblijvend en geeft geen recht tot toewijzing van een woning. 
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Financiële gegevens 
 
 Aanvrager 1 Aanvrager 2 (partner) 

Bruto inkomen p/m:   

Vakantiegeld p/j:   

Lopende leningen  
Soort lening: 

  

Woont u thans in een 
huur- of koopwoning: 

  

Geschatte waarde 
eigen woning: 

  

 
Aanvullende informatie 
 
Onder voorbehoud van financiering:    

Mijn / onze voorkeur gaat uit naar de volgende bouwnummers(s): 
 
1e voorkeur: 
 
2e voorkeur: 
 
3e voorkeur: 
 
4e voorkeur: 
 

5e voorkeur: 
 
6e voorkeur: 
 
7e voorkeur: 
 
8e voorkeur: 
 

 
 

Inschrijfformulier inleveren of mailen uiterlijk maandag 17 februari 2020 17:00 uur: 
U bent zelf verantwoordelijk voor het ontvangst van dit formulier door ons kantoor. 

 
 

Handtekening aanvrager 1     Handtekening aanvrager 2 
 
………………………………….    ……………………………….....  
Datum:…………………………    Datum:………………………… 
Plaats:…………………………    Plaats:………………………… 
 

 
 

LUCA Makelaardij BV 
J. Duikerweg 9a 

1703 DH  HEERHUGOWAARD 
info@lucamakelaardij.nl 
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