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PERSOONLIJKE GEGEVENS 

  Inschrijver              m/v  Partner (indien van toepassing)       m/v 

Voorletters + naam :    

Adres :    

Postcode + plaats :    

Telefoonnummer :    

E-mailadres :    

Huidige woonsituatie : □  
Koopwoning, 
nog te verkopen 

□  
Koopwoning, 
reeds verkocht 

□  Huurwoning □ 
Thuiswonend / 
Starter 

 
 

VOORKEUREN 

De toewijzing zal plaatsvinden op basis van een loting. U kunt hieronder per bouwnummer aangeven of u wél 

of niet deel wilt nemen aan de loting. Indien gewenst kunt u aan meerdere lotingen deelnemen.  

 
BLOK BOUWNUMMERS 

1 1: JA / NEE 2: JA / NEE 3: JA / NEE 4: JA / NEE 

2 5: JA / NEE 6: JA / NEE 7: JA / NEE 8: JA / NEE 

 

 
 Toewijzing van de woningen vindt plaats op basis van de door u opgegeven voorkeuren. Wij gaan er 

vanuit dat u geen interesse hebt in bouwnummers die u (eventueel) niet hebt ingevuld.  
 

 Indien meerdere kandidaten zich ingeschreven hebben voor hetzelfde bouwnummer, zal er door de 
projectnotaris toegewezen worden op basis van loting. 

 
 Het bewijs van financiële check is een vereiste om deel te kunnen nemen aan de loting. U kunt 

hiervoor een afspraak maken bij de adviseurs van KIN of bij uw eigen financieel adviseur of 
hypotheekverstrekker.  

 
 Zodra een bouwnummer voor u is gereserveerd, wordt u hiervan op vrijdag 10 december 2021 aan 

het einde van de middag telefonisch op de hoogte gebracht. Bent u niet in de gelegenheid om na 
toewijzing binnen 2 weken op afspraak te komen, dan bestaat de kans dat uw reservering komt te 
vervallen. 

 
 Indien er geen bouwnummer voor u kan worden gereserveerd, wordt u automatisch op de reservelijst 

geplaatst. De reservelijst wordt tevens door de projectnotaris op basis van loting bepaald.  
 

ONTBINDENDE VOORWAARDEN 

 Is het verkrijgen van een financiering voor u een ontbindende voorwaarde bij de aankoop van uw 
toekomstige woning in nieuwbouwplan De Kring? JA / NEE 
 
Voor meer informatie over deze ontbindende voorwaarde, kunt u contact opnemen met de makelaar of 
met uw financieel adviseur.  
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BIJZONDERHEDEN 

Als u aanvullende opmerkingen of vragen heeft, kunt u deze hieronder vermelden: 

 

 

 

 
 

ONDERTEKENING 

Dit formulier is geheel vrijblijvend. Zowel de ingeschrevene(n) als de verkoper verplichten zich niet tot koop of 
verkoop. Bovenstaande vragen zijn naar waarheid ingevuld. De op dit formulier ingevulde gegevens en de 
eventueel nader te overleggen gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Uw privacy wordt gewaarborgd. 
Uitsluitend volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. 
 
□ Ik ga akkoord met de privacyverklaring van De Bunte Vastgoed en KIN Makelaars.  

 
□ Ik ga akkoord met de zelfbewoningsplicht van 5 jaar en het antispeculatiebeding van 10 jaar na oplevering 

van de woning.  
 
 
Plaats en datum  d.d.  

    
Handtekening Inschrijver  Partner (indien van toepassing) 

  
 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit formulier inclusief het bewijs van financiële check dient uiterlijk op vrijdag 10 december 2021 om 12:00 uur 
ingeleverd te zijn bij KIN Makelaars. Inleveren kan zowel digitaal als in hard copy bij onderstaand kantoor.  
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