
Noch de inschrijver noch de ondernemer / verkoper kunnen aan de invulling van dit formulier rechten ontlenen en verplichten zich 
op generlei wijze tot koop of verkoop over te gaan. 
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Inschrijfformulier De Bongerd Stempel 6 te Amsterdam 
 
Gegevens inschrijver(s) 

Inschrijver     Partner 
Voorletters + achternaam:  ………………………………m/v*       ………………………………m/v* 
Voornamen (voluit):   ……………………………………  …………………………………… 
Adres:     ……………………………………  …………………………………… 
Postcode + woonplaats:  ……………………………………  …………………………………… 
Telefoon privé:   ………………………………….... …………………………………… 
Mobiel:    ……………………………………  …………………………………… 
E-mail adres:    ……………………………………  …………………………………… 
Geboortedatum:   ……………………………………  …………………………………… 
Geboorteplaats:   ……………………………………  …………………………………… 
Burgerlijke staat:  Ongehuwd / samenwonend / gehuwd / geregistreerd partnerschap * 

Met / zonder huwelijksvoorwaarden / registratievoorwaarden * 
 

 
Gegevens over het inkomen 
 
Huidig inkomen aanvrager Huidig inkomen aanvrager 
Bruto per maand €  Bruto per maand €  

13
e
 maand Ja/neen 13

e
 maand Ja/neen 

Eigen geld (incl. evt. overwaarde) €  Eigen geld (incl. evt. overwaarde) €  

Financiële verplichtingen €  Financiële verplichtingen €  

In dienst vanaf  In dienst vanaf  

Heeft u een vast dienstverband?  Heeft u een vast dienstverband?  

 
Overige gegevens: 
 
Heeft u of uw partner/mede aanvrager momenteel lopende financiële verplichtingen, zoals: 
Persoonlijke lening Ja/neen Doorlopend krediet Ja/neen 
Alimentatie Ja/neen Autofinanciering Ja/neen 
Zo ja, schuld bij:  Openstaand bedrag €  

 
Gegevens over de huidige woonsituatie 
 
 Huurwoning met een kale huurprijs per maand van  € ____________ (sociaal / vrije sector)* 
 Koopwoning met verwachte verkoopopbrengst van € ____________  
 Thuiswonend 
 
In wat voor woningtype woont u op dit moment? 
 appartement  
 eengezinswoning: rijwoning/hoekwoning/ twee-onder-een-kapwoning / vrijstaande woning* 
 anders, namelijk ………………………………………………………. 
* ) a.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is 
 

 
 
 



Noch de inschrijver noch de ondernemer / verkoper kunnen aan de invulling van dit formulier rechten ontlenen en verplichten zich 
op generlei wijze tot koop of verkoop over te gaan. 
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Voorkeur bouwnummers  
 

Hieronder kunt u uw voorkeur voor één of meerdere bouwnummers weergeven, in volgorde van 
belangrijkheid. Wij gaan er vanuit dat de bouwnummers, die niet door u worden vermeld, ook niet uw 
belangstelling hebben.  

 

Voorkeur Bouwnummer Voorkeur Bouwnummer Voorkeur Bouwnummer 

1e keus  8e keus  15e keus  

2e keus  9e keus  16e keus  

3e keus  10e keus  17e keus  

4e keus  11e keus  18e keus  

5e keus  12e keus  19e keus  

6e keus  13e keus  20e keus  

7e keus  14e keus  21e keus  

 

 
Ondertekening 
 
Inschrijver 1 en (eventueel) echtgenoot/partner verkla(a)r(t)en de gevraagde gegevens naar waarheid te 
hebben ingevuld. Tevens verklaren zij slechts één gezamenlijke inschrijving te hebben ingevuld. 
 
Met de verstrekking van uw gegevens geeft u de makelaars toestemming deze uitsluitend te gebruiken om u 
te informeren over woningen in De Bongerd en contact met u op te nemen over de woningen in Stempel 6. 
 
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend te ………….……………….. op ..............................2018 
 
 
Handtekening inschrijver:     Handtekening partner: 
 
 
_________________________     _________________________ 
 
 
 
 

 
Beide partijen kunnen aan de invulling van dit formulier geen rechten ontlenen. De op dit formulier ingevulde 
gegevens worden opgenomen in de administratie van Van de Steege Projectmakelaars en Mooijekind Vleut 
Makelaars. U kunt dit formulier uiterlijk donderdag 29 november 2018 12.00 uur verzenden aan / afgeven 
bij: 

 
 

 

 

 
 

   
VAN DE STEEGE PROJECTMAKELAARS  MOOIJEKIND VLEUT MAKELAARS 
Buikslotermeerplein 418 
1025 WP  AMSTERDAM 
telefoon: 020-435 70 40 
projecten@vandesteege.nl 

 Hendrik Jacobszstraat 10 
1075 PD  AMSTERDAM 
020-8002383 
nieuwbouw@mooijekindvleut.nl  

 
Maximaal 1 inschrijving per (toekomstig) huishouden. 
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