
                                   Hier dient de makelaar uw unieke lotingsnummer in te vullen:  
  

 

Inschrijfformulier ‘Rengerswetering fase 1, Eiland 3’ 
Wilt u onderstaande vragen zo volledig mogelijk invullen. Deze inschrijving geschiedt geheel vrijblijvend en  

zonder enige verplichting tot koop. Aan de inschrijving kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

 

Persoonlijke gegevens inschrijver   

Naam en voorletters: dhr. / mevr.*:    

Adres:     

Postcode:  

Woonplaats: 

Geboortedatum:  

Geboorteplaats: 

Telefoon: 

Mobiel: 

E-mail adres: 

Persoonlijke gegevens partner   

Naam en voorletters: dhr. / mevr.*:    

Adres:     

Postcode:  

Woonplaats: 

Geboortedatum:  

Geboorteplaats: 

Telefoon: 

Mobiel: 

E-mail adres:    

 

 

Hieronder uw voorkeur aankruisen: 

LOTING: 

O Ik ben geïnteresseerd in één van de onderstaande vrijstaande of twee-onder-een-kapwoning (zie toewijzing achterzijde): 

- Vrijstaande woning 1, 21 of 22 

- Twee-onder-een-kapwoning 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 of 16 

O Ik ben geïnteresseerd in een rugwoning (43 t/m 56) (zie toewijzing achterzijde) 

Alleen ter info vragen wij u maximaal drie bouwnummers op te schrijven waar uw voorkeur naar uit gaat:   ……..   ……..  ……..      

O Ik ben geïnteresseerd in een rijwoning (overige bouwnummers) (zie toewijzing achterzijde) 

Alleen ter info vragen wij u maximaal drie bouwnummers op te schrijven waar uw voorkeur naar uit gaat:   ……..   ……..  ……..      

 

Bent u een starter (alleen van toepassing op de rugwoningen en rijwoningen)? (voor de definitie: zie achterzijde van dit formulier)                                             

 

O starter  

 

O overig   

 

 

Dit inschrijfformulier plus kopieën van uw identiteitsbewijzen kunt u persoonlijk afgeven bij: 

 

 Bos Makelaardij Bunschoten (Visserssteeg 26-28) of 

 Meerwaerde makelaars (Kolkkamp 5 aan het Kolkplein) of 

 Huis en Zekerheid Bunschoten (Goudoever 1). 

 

 U ontvangt dan direct een bewijs van inschrijving.  

 

Let op! De laatste mogelijkheid voor inlevering is 10 november 2017 tot 17.00 uur.  

 

 

 

handtekening: ……………………………………………………….. 

 



                                   Hier dient de makelaar uw unieke lotingsnummer in te vullen:  
 Toewijzingscriteria Rengerswetering fase 1 derde eiland 

 
 
De gemeentelijke criteria voor woningtoewijzing zijn als volgt: 
 

1) De rugwoningen en rijwoningen worden met voorrang aan starters toegewezen 

2) Resterend aanbod wordt aan alle personen vanaf 18 jaar toegewezen 
3) Er zijn geen bindingseisen aan de gemeente Bunschoten  

4) Deze inschrijving en loting geldt ook voor een eventuele aanvulling op deze fase 

 
Toelichting op de gehanteerde begrippen:  
 
 

 De eventuele loting vindt in het openbaar plaats in het gemeentehuis en wordt verricht door een notaris 

 
 Starters: personen vanaf 18 jaar of ouder op 1 januari 2017 en voor het eerst een woning kopen. 

Als twee (of meer) personen van deze groep een woning kopen, geldt deze eis voor een van deze personen. 

 
 Vanaf 18 jaar: personen die op 1 januari 2017 minimaal 18 jaar oud zijn 

 

 Bindingseisen: iedere belangstellende, waar ook woonachtig, kan zich inschrijven 
 

 Check uw inschrijving! Dubbele inschrijvingen zijn niet toegestaan. 

 
 

Loting 

De eventuele loting is op 21 november 2017 om 19.00 uur in het gemeentehuis of elders, afhankelijk van het aantal inschrijvers. 

Tijdens de loting dient u persoonlijk aanwezig te zijn, want direct na de loting worden de woningen toegewezen. 

Indien u zelf niet in de gelegenheid bent mag u ook iemand anders vragen namens u te gaan.  

U (of uw afgevaardigde) dient het bewijs van inschrijving mee te brengen!!!  

 

 

U kunt op de lotingsavond slechts met één formulier, voorzien van uw unieke lotingsnummer, deelnemen. 

Zo wordt op deze manier voorkomen dat iemand meerdere keren meeloot en daarmee meerdere kansen krijgt op een woning dan 

iemand die slechts één keer met een loting meedoet. Door middel van de loting heeft men als het ware een ‘koperspositie’ ontvangen. Op 

de lotingsavond kunt u één woning kiezen, maar u heeft ook de mogelijkheid maximaal 2 ‘reservewoningen’ aan te wijzen  

 
 

Advies 

LET OP: Per 1 januari 2018 wordt het percentage van de bijkomende kosten verlaagd naar 0% (2017: 1%). De maximale hypotheek 

bedraagt dus 100% van de marktwaarde (2017: 101% van de marktwaarde). Kopers van nieuwbouwwoningen mogen overigens 

€9.000,- meer lenen (prijspeil 2017). Dit heeft te maken met de energie-index (EPG). Voor meer informatie kunt u terecht via 

onderstaande link: http://www.lente-akkoord.nl/kopers-nieuwbouwwoning-mogen-e-9-000-meer-lenen/ 

 

 

De kostengrens van NHG voor de aankoop van woningen bedraagt op dit moment € 245.000. De NHG kostengrens wordt per 1 januari 

2018 vermoedelijk verhoogd naar € 265.000,-. Een starterslening is vanaf 8 augustus 2017 voor het project Rengerswetering niet meer 

mogelijk.  

 

 
Kortom, wij raden u aan om vooraf te informeren naar uw financiële mogelijkheden! 
 
 
 
 
 

Wij wensen u veel succes met de aankoop van uw nieuwe woning! 

http://www.lente-akkoord.nl/kopers-nieuwbouwwoning-mogen-e-9-000-meer-lenen/

