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INSCHRIJFFORMULIER 
 

* Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

Ondergetekende schrijft zich in voor een woning van het project Sancta Maria te Deurne:  

 

Naam :    m/v* 

Voornamen voluit :    

Adres :    

Postcode en Woonplaats :    

Geboortedatum en –plaats  :    

Telefoonnummer privé/mobiel :    

E-mail :    

Burgerlijke staat :  gehuwd / ongehuwd / samenwonend met / zonder contract* 

Huidige woonsituatie : koopwoning / huurwoning / inwonend* 

 

 

Gegevens partner (indien van toepassing) 

Naam :    m/v* 

Voornamen voluit :    

Adres :    

Postcode en Woonplaats :    

Geboortedatum en –plaats  :    

Telefoonnummer privé/mobiel :    

E-mail :    

Burgerlijke staat :  gehuwd / ongehuwd / samenwonend met / zonder contract* 

Huidige woonsituatie : koopwoning / huurwoning / inwonend* 

 

(in te vullen door makelaar) 
 
Datum ontvangst:    
 
 
Tijdstip:   
 
 

Paraaf ontvanger:   



Paraaf: 
 

Voorkeur woning** 

In onderstaande tabel kunt je jouw voorkeur voor de woning(en) op volgorde kenbaar maken. Middels 

ondertekening verklaar je dat je geen belangstelling hebt voor de bouwnummers die niet zijn ingevuld.  

** Aan de invulling van de voorkeuren kunnen geen rechten worden ontleend. 

1
e
 voorkeur :   

2
e
 voorkeur :   

3
e
 voorkeur :   

4
e
 voorkeur :   

5
e
 voorkeur :   

6
e
 voorkeur :   

7
e
 voorkeur :   

8
e
 voorkeur :   

9
e
 voorkeur :   

10
e
 voorkeur :   

11
e
 voorkeur :   

12
e
 voorkeur :   

 

Financiering*** 

Hieronder worden een aantal vragen gesteld over jouw financiële situatie. Dit deel is vrijwillig in te 

vullen. Jouw financiële gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn bedoeld om de kwaliteit 

en snelheid in het verkooptraject te garanderen. Dit zorgt namelijk voor helderheid in het proces 

en is daarmee dus ook in jouw voordeel. 
*** Vrijwillig in te vullen 

Wat is jouw huidige bruto jaar inkomen? ca.  

Wat is het huidige bruto jaar inkomen van jouw partner? ca.  

(indien van toepassing) 

Heb je eigen middelen?  Ja / Nee*  

Zo ja, wat is het bedrag? ca.   

Heb je reeds naar je financiële mogelijkheden laten kijken? Ja / Nee* 

Zo ja, door welke partij?    

De Rabobank maakt graag tijd voor jou vrij voor een adviesgesprek. 

Wil je dat jouw gegevens aan de Rabobank worden doorgezonden,  

zodat zij met jou contact op kunnen nemen? Ja / Nee* 
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Inleveren inschrijfformulier 

Dit inschrijfformulier dient uiterlijk op dinsdag 19 februari om 12.00 u. te zijn ontvangen door de 

verkopend makelaar. Het formulier kan afgegeven worden op het kantoor van de verkopend makelaar 

(vraag om een ontvangstbevestiging) of per e-mail worden verzonden aan info@bakensmakelaardij.nl. 

 

Ondertekening 

Ondergetekende (en eventuele partner) verklaart de gevraagde gegevens naar waarheid te hebben 

ingevuld.  

Tevens verklaart ondergetekende volledig bekend te zijn met de voorwaarden van de gemeente 

Deurne m.b.t. zelfbewoningsplicht en het anti-speculatiebeding. Beiden voorwaarden zullen t.z.t. met 

een ketting- en boetebeding in de notariële akte van eigendomsoverdracht worden opgenomen. 

 

Datum :   

Plaats :        

 

Handtekening inschrijver:   Handtekening partner (indien van toepassing): 

 

    

 

Toe te voegen bijlagen: 

- Kopie geldig legitimatiebewijs 

- Recent loonstrookje of jaaropgave 

 

Ruimte voor eventuele opmerkingen en/of jouw voorkeur voor dag en/of tijd dat je beschikbaar bent: 

  

  

  

   

 

 
 

Bakens Makelaardij 
Milhezerweg 4  

5752 BC Deurne 
0493-354478  

info@bakensmakelaardij.nl 
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Toelichting inschrijving 

 

Hartelijk dank voor jouw belangstelling voor de woningen van het project Sancta Maria in Deurne. In 

deze wegwijzer wordt de inschrijfprocedure en de toewijzing nader toegelicht. 

 

Inschrijfprocedure 

Vanaf de start van de verkoop op 6 februari 2019 kun je jouw interesse voor een woning kenbaar 

maken. Het ingevulde formulier kan worden ingeleverd tot dinsdag 19 februari 2019 12:00 u. Bij 

voorkeur wordt het formulier ontvangen per e-mail (met bijlagen) aan info@bakensmakelaardij.nl.  

 

Uiterlijk 26 februari 2019 wordt je geïnformeerd over de uitslag. 

 

Spelregels 

- Per toekomstig huishouden kan slechts één inschrijfformulier worden ingediend. Dubbele 

inschrijvingen worden uitgesloten van toewijzing; 

- De verdeling van de woningen gaat op basis van toewijzing door verkoper; 

- Alleen op het formulier genoemde persoon(en) kunnen kopen; 

- Alleen volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulieren, ontvangen vóór 19 februari 2019 

12.00 u. worden geaccepteerd. 

 

De toewijzing 

Nadat de inschrijvingsperiode is gesloten, worden de inschrijvingen verzameld. De verkoper zal per 

bouwnummer een kandidaat selecteren. Deze kandidaten worden vervolgens door de makelaar 

uitgenodigd voor een aankoopgesprek. Mocht de eerste kandidaat afzien van aankoop, dan wordt een 

nieuwe kandidaat benaderd. 

Als de woning van jouw keuze aan jou is toegewezen, dan word je uiterlijk 25 februari 2019 gebeld en 

uitgenodigd voor een aankoopgesprek op het kantoor van Bakens Makelaardij. Mochten in eerste 

instantie geen woning aan jou kunnen worden aangeboden, dan ontvang je hierover uiterlijk 26 

februari 2019 per e-mail bericht. Je bent dan reserve-kandidaat voor de bouwnummers waarvoor je je 

hebt ingeschreven. 

 

Het aankoopgesprek 

Tijdens het aankoopgesprek ontvang je alle juridische stukken en aanvullende informatie van de 

betreffende woning. De makelaar zal een toelichting geven op de documentatie en tevens ingaan op 

de vraag hoe de aankoop in z’n werk gaat. Aan het einde van dit gesprek wordt alvast een 

vervolgafspraak gemaakt voor het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst. In de 

tussenliggende periode kun je de ontvangen documentatie bestuderen en neemt je een besluit over 

de aankoop van de woning. 

 

Aan deze toelichting en het inschrijfformulier kunnen geen rechten worden ontleend. 

Wijzigingen voorbehouden. 

mailto:info@bakensmakelaardij.nl

