Rhenen, november 2017
Betreft: inschrijving nieuwbouwproject Trefpunt Rhenen
Geachte heer, mevrouw,
Allereerst willen wij u hartelijk danken voor uw interesse in het project Trefpunt te Rhenen.
Met veel genoegen presenteren wij u de verkoopdocumentatie van dit mooie project, bestaande uit 7 eengezinswoningen.
De verkoopdocumentatie bestaat uit de verkoopbrochure, de prijslijst, het inschrijfformulier en dit begeleidend schrijven met toelichting op de
inschrijfprocedure.
Inschrijving
Indien u interesse heeft om voor één van de woningen in aanmerking te komen, kunt u zich inschrijven op de woningen. Om in te schrijven dient u
bijgaand inschrijfformulier in te vullen en in te leveren bij, of toe te zenden aan Meer makelaar, gevestigd aan Herenstraat 49, 3911 JB Rhenen of
via email info@meermakelaar.nu.
De inschrijving sluit op maandag 11 december 2017 17.00 uur. Wij verzoeken u ervoor zorg te dragen dat het inschrijfformulier tijdig bij Meer
makelaar aanwezig is.
Op het inschrijfformulier schrijft u achter 1e keus het bouwnummer van de woning waar uw voorkeur naar uitgaat, achter 2e keus het bouwnummer
van de woning waar uw voorkeur naar uitgaat als de 1e keus niet meer beschikbaar is, enzovoort. Wij gaan er vanuit dat u geen belangstelling heeft
voor de bouwnummers die u niet opgeeft.
Toewijzingsprocedure
De toewijzing van de woningen aan de geïnteresseerden zal in de week van maandag 11 december 2017 17.00 uur plaatsvinden. Bij de toewijzing
wordt, waar mogelijk, zo veel mogelijk rekening gehouden met uw eerste keuze.
Indien er meerdere kandidaten zijn met een eerste voorkeur op een bepaald bouwnummer, zal ontwikkelaar toewijzen.
Indien u geen bouwnummer toegewezen krijgt, wordt u hiervan per mail op de hoogte gebracht en op de reservelijst geplaatst. Indien een bouwnummer van uw keuze vrijkomt, nemen wij contact met u op.
Kandidaten die een inschrijfformulier inleveren na maandag 11 december 2017 17.00 uur, worden op de algemene reservelijst geplaatst.
Het toewijzen van de woningen is voorbehouden aan ontwikkelaar.
Koopgesprek
De kandidaten die een bouwnummer toegewezen hebben gekregen, worden door de verkopend makelaar bericht met de uitkomst van de toewijzing. Deze kandidaten worden uitgenodigd voor een koopgesprek. Tijdens dit koopgesprek wordt een kopersmap overhandigd met alle relevante
(contract)stukken. Kandidaten kunnen een optie nemen van één week waarbinnen de aankoopbeslissing genomen dient te worden.
Wij streven er naar iedereen maximaal te kunnen bedienen, maar mogelijk zullen wij ook kandidaten moeten teleurstellen. Dat is niet wenselijk, maar
mogelijk niet te voorkomen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw inschrijving graag tegemoet.
Indien u vragen heeft of aanvullende informatie wenst, kunt u contact opnemen met de verkopend makelaar.
Met vriendelijke groet,
Verkoopteam Trefpunt Rhenen

Ontwikkeling

Verkoop

Ingenious Vastgoed
Turbinestraat 8C1
(3903 LW) Veenendaal
0318-55 19 60
@ info@ingeniousvastgoed.nl
www.ingeniousvastgoed.nl

Meer Makelaar
Herenstraat 49
3911 JB Rhenen
0317 - 61 43 75
@ info@meermakelaar.nu
www.meermakelaar.nu

www.trefpunt-rhenen.nl

Inschrijfformulier nieuwbouwproject Trefpunt te Rhenen
Inschrijver

M / V*

Woonplaats

Onderstaand kunt u uw voorkeur voor de woningen in volgorde kenbaar
maken. U schrijft achter 1e keus het bouwnummer van de woning waar
uw voorkeur naar uitgaat, achter 2e keus het bouwnummer van de woning
waar uw voorkeur naar uitgaat als de 1e keus niet meer beschikbaar is,
enzovoort. Wij nemen aan dat u voor de bouwnummers die u niet invult,
géén belangstelling heeft. Het is ondergetekende bekend dat aan de invulling hiervan geen rechten kunnen worden ontleend.

Telefoon privé

Uw voorkeur voor de bouwnummers:

Naam
Voornamen
Adres
Postcode

Telefoon mobiel
E-mail adres
Geboortedatum

1e keus

2e keus

3e keus

5e keus

6e keus

7e keus

4e keus

Geboorteplaats
Beroep

Toewijzing:
Indien er naar het oordeel van de ontwikkelaar meerdere gelijkwaardige
kandidaten zijn voor één bouwnummer, zal de ontwikkelaar toewijzen.

Jaarinkomen
Partner

M / V*
Voorwaarden en ondertekening:
r*OTDISJKíPSNVMJFSFOEJFPOWPMMFEJHPGOJFUKVJTU[JKOJOHFWVMEXPSEFOOJFU
in behandeling genomen.
r1FSLPQQFMFDIUQBBSNBHFSTMFDIUTÊÊOGPSNVMJFSXPSEFOJOHFMFWFSE
Dubbele inschrijvingen worden uitgesloten van de toewijzing.
r%FLPPQFOBBOOFNJOHTPWFSFFOLPNTUXPSEUVJUTMVJUFOEPQOBBNHFsteld van de aanvrager zoals vermeld op dit inschrijfformulier. Inschrijvingen zijn niet overdraagbaar.
r*OWFSCBOENFUQSJWBDZWFSPSEFOJOHFONBLFOXJKVFSPQBUUFOUEBUVX
gegevens in een automatiseringsbestand worden opgenomen en uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan de bij dit project betrokken
ontwikkelaar, makelaars, financiële adviseurs, notaris en leveranciers.
r%F[FJOTDISJKWJOHJTHFIFFMWSJKCMJKWFOE FSLVOOFOHFFOSFDIUFOBBO
worden ontleend.

Naam
Voornamen
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon privé
Telefoon mobiel
E-mail adres
Geboortedatum
Geboorteplaats
Beroep
Jaarinkomen

Dit inschrijfformulier dient u in te vullen en uiterlijk op maandag 11
december 2017 17.00 uur in te leveren bij of toe te zenden aan:

Burgerlijke staat: gehuwd / ongehuwd / samenwonend / geregistreerd
partnerschap *
Huidige woonsituatie: huurwoning / koopwoning / inwonend *
Indien koopwoning:
rJOEJDBUJFXBBSEFWBOEFXPOJOH

ö

rIPPHUFIZQPUIFFL 

ö

Meer makelaar
Herenstraat 49
3911 JB Rhenen
email info@meermakelaar.nu

Datum:

Eventuele eigen middelen die ingezet worden bij de aankoop

-

- 2017

Handtekening inschrijver

ö
* Doorhalen wat niet van toepassing is
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Handtekening partner

