VOORKEURFORMULIER NIEUWBOUWPLAN “Nieuw Frankenhuis”
16 Appartementen ter Kuile
Ik / wij* hebben interesse in één van de 16 appartementen type ter Kuile in het project Nieuw Frankenhuis
te Haaksbergen
PERSONALIA

AANVRAGER M/V*

PARTNER M/V*

Naam + voorletters
Adres
Postcode + woonplaats
Telefoon privé
Telefoon mobiel
Geboortedatum
Geboorteplaats
E-mail
Burgerlijke staat

Gehuwd / ongehuwd / samenwonend / alleenstaand*

Ik / wij* sta(an) wel / niet* ingeschreven op de “gegadigdenlijst bouwgrond zoekenden Haaksbergen”
Mijn / onze* voorkeur gaat uit naar bouwnummer(s):
Voorkeur

1e

2e

3e

4e

5e

6e

7e

Bouwnummer

Voorbehouden
Nee* / ja*, te weten

_________________________________________________________________________
(bijv. financiering / verkoop eigen woning)

Huidige woonsituatie: Huurwoning* / koopwoning* / thuiswonend*

1/2

* doorhalen van niet van toepassing is.

Procedure inschrijving voorkeurspositie
•
•

•
•
•
•
•
•

Indien er meerdere gelijkwaardige kandidaten voor één bouwnummer zijn, zal met behulp van de actuele
gegadigdenlijst bouwgrond zoekenden Haaksbergen de volgorde tussen deze kandidaten worden vastgesteld.
De uitkomst van de toewijzing is voor combinatie Frankenhuisterrein vof niet definitief bindend: combinatie
Frankenhuisterrein vof behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in afwijking van de uitkomst van de
toekenning het betreffende bouwnummer toe te wijzen aan een andere kandidaat indien naar het oordeel van
combinatie Frankenhuisterrein vof sprake is van gunstigere voorwaarden (zoals bijvoorbeeld het ontbreken van
een voorbehoud verkoop eigen woning, financieringsvoorbehoud of andere moverende redenen).
Volledig ingevulde formulieren genieten de voorkeur boven onvolledig ingevulde formulieren.
Per huishouden wordt niet meer dan één origineel ingevuld voorkeurformulier gehonoreerd, dubbele
inschrijvingen worden niet meegenomen.
Voorkeurformulieren die na sluiting van de inschrijftermijn binnen komen, worden op de algemene reservelijst
geplaatst.
Wanneer u uw voorkeurspositie niet accepteert, maar uw voorkeur uitspreekt voor een ander bouwnummer,
wordt u voor dit bouwnummer op de reservelijst geplaatst.
De makelaar zal een ieder spoedig benaderen voor het maken van een afspraak op het kantoor.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

U kunt uw voorkeurformulier inleveren bij de onderstaande makelaarskantoren, maar u mag ook de
inschrijving inscannen en mailen naar haaksbergen@euvermannuyts.nl of enschede@tenhag.nl.
Dit formulier dient volledig ingevuld en ondertekend, uiterlijk 4 juni 2018 om 12.00 uur, in het bezit te zijn
van één van de onderstaande makelaars.

Plaats: ___________________Datum: ___________________Handtekening: ___________________________

ten Hag Makelaarsgroep

Euverman & Nuyts

Boulevard 1945-20
7511 AG Enschede
053-850 60 70
enschede@tenhag.nl
www.tenhag.nl

Spoorstraat 37
7481 HW Haaksbergen
053-572 44 66
haaksbergen@euvermannuyts.nl
www.euvermannuyts.nl
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