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Persoonlijke gegevens

 Aanvrager  Partner

Naam

Geslacht m/v  man  vrouw  man  vrouw

Voornamen voluit

Geboorteplaats

Geboortedatum

Adres

Woonplaats en postcode

Telefoon overdag

Telefoon ‘s avonds

E-mail

Beroep

Burgerlijkestaat  ongehuwd  geregistreerd partnerschap

  gehuwd gemeenschap van goederen  gehuwd huwelijkse voorwaarden

Ondergetekende(n) wenst / wensen in aanmerking te komen voor één van de bouwnummers in het project 
CottagePark te Waddinxveen. Graag ontvangen wij dit formulier volledig ingevuld en ondertekend retour. 
Dit formulier is ook online snel en eenvoudig in te vullen via uw persoonlijke account.

Indien de woningen van uw voorkeur allemaal toebedeeld zijn, wenst u dan voor één van de andere 
bouwnummers in aanmerking te komen?

 ja  nee

Samenstelling huishouden

Aantal personen

waarvan kinderen   (indien van toepassing)

Voorkeur bouwnummers (noteer de bouwnummers zoals weergegeven op de website en op de prijslijst)

Keuze Bouwnummer Keuze Bouwnummer 

1e  4e

2e  5e

3e  6e



Inschrijfformulier 

Huidige woning

Heeft u een eigen woning?  ja  nee

Uw huidige woning is een koop- of huurwoning?  koopwoning  huurwoning

Indien eigen woning, is deze belast met een hypotheek?  ja  nee

Geschatte overwaarde €

Is uw woning al in verkoop?  ja  nee

Wenst u een vrijblijvende waardebepaling voor uw woning?  ja  nee

Hypotheek

Heeft u reeds de financieringsmogelijkheden laten doorrekenen wanneer u een hypotheek nodig heeft?

 ja, zie blad Financiële check  nee

Toewijzing

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. Indien u bezwaar heeft tegen het 
verstrekken van de gevraagde informatie, kan e.e.a. worden toegelicht in een persoonlijk gesprek.

Indiening via contact@cottagepark.nl. Binnen één werkdag krijgt u een ontvangstbevestiging.

Plaats en datum Handtekening

Kerkweg-Oost 224
2741 HA Waddinxveen
0182 - 613 822
nieuwbouw@depater.nl

Santiagosingel 1
2548 HN Den Haag
070 - 308 46 56
nieuwbouw@olsthoornmakelaars.nl
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