
 

* S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.  Pagina 1 van 3 

 

Inschrijfformulier 
 

De inschrijving van Haags Buiten fase 4 sluit woensdag 11 december om 12.00 uur. 

 

Met dit formulier schrijf ik / schrijven wij ons in als kandidaat voor de koop van een woning in project Haags 

Buiten fase 4 te Den Haag.  

 

Persoonlijke gegevens 

 Aspirant koper                heer/mevrouw* Partner / medekoper         heer/mevrouw* 

 

Naam: ____________________________  

 

____________________________  

Voornamen: ____________________________ ____________________________ 

 

Adres: ____________________________ ____________________________ 

 

PC en Woonplaats: ____________________________ ____________________________ 

 

Geboortedatum: ____________________________ ____________________________ 

 

Geboorteplaats: ____________________________ ____________________________ 

 

Telefoon overdag: ____________________________ ____________________________ 

 

Telefoon ‘s avonds:  ____________________________ ____________________________ 

 

E-mailadres:  ____________________________ ____________________________ 

 

Burgerlijke staat: O  ongehuwd 

O  samenlevingscontract 

O  geregistreerd partnerschap 

O  gehuwd: gemeenschap v.      

goederen 

O  gehuwd: huwelijkse voorwaarden 

 

Werkgever 

Naam bedrijf: _________________________  

 

_________________________  

Functie / afdeling:  

 

_________________________ _________________________ 

Bruto jaarsalaris: €  _______________________ €  _______________________ 

 

In dienst sinds: _________________________ _________________________ 

 

 

Huidige woning 

Uw huidige woning: O huurwoning 

O koopwoning 

O huurwoning 

O koopwoning 

 

Koopwoning 

Woning is belast met 

hypothecaire geldlening: 

O nee 

O ja 

O nee 

O ja 

 

Naam hypotheekinstelling: 

 

 

__________________________ 

 

 

_________________________ 
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Bedrag restant schuld: €  ________________________ €  _______________________ 

 

Geschatte verkoopwaarde:  

€  ________________________ 

 

 

€  _______________________ 

 

 

Huurwoning 

Kale huurprijs: €  ________________________ €  _______________________ 

 

 

Financiering / financiële middelen 

Bent u van plan eigen geld 

voor de aankoop van de 

woning te gebruiken? 

 

 

O nee 

 

O ja, namelijk € __________________________ 

 

Heeft u of uw partner 

persoonlijke financiële 

verplichtingen? 

O nee 

O ja, namelijk  

 

 

Bedrag lening: € _________________________ 

 

Bedrag maandbetaling: € __________________ 

 

Samenstelling (toekomstig) huishouden 

Aantal personen: _________ waarvan __ kinderen in de  

 

leeftijd(en)__________________________. 

 

Gaat u binnenkort op vakantie? 

Wij zijn op vakantie van __________________________ t/m ______________________________. 

 

Op welke wijze bent u op dit project geattendeerd? 

O ontwikkelaar O website Haags Buiten 

O makelaar(s) O funda 

O gemeente O social media 

O bouwbord O anders, nl. …………………. 

O woonbeurs  

 

Voorkeur bouwnummer(s) 
Let op, niet opgegeven bouwnummers worden niet aan u toegewezen.  

 

1e keuze: ___ 4e keuze: ___ 7e keuze: ___ 10e keuze: ___ 13e keuze: ___ 

 

2e keuze: ___ 5e keuze: ___ 8e keuze: ___ 11e keuze: ___ 14e keuze: ___ 

 

3e keuze: ___ 

 

6e keuze: ___ 

 

9e keuze: ___ 

 

12e keuze: ___ 

 

15e keuze: ___ 
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Op deze inschrijving zijn onderstaande toewijzingsregels en voorschriften van toepassing 

• Het ingevulde inschrijfformulier kan ingeleverd worden bij Borgdorff Makelaars of Schieland 

Borsboom Makelaars of naar hen gemaild worden. De inschrijving per e-mail is pas definitief zodra 

inschrijver een ontvangstbevestiging van de makelaar heeft ontvangen. 

• De inschrijfperiode eindigt woensdag 11 december om 12.00 uur. Later binnengekomen 

inschrijfformulieren zullen op volgorde van binnenkomst worden behandeld. 

• Op straffe van uitsluiting kan men per inschrijver (en per toekomstig huishouden) slechts 1 

inschrijfformulier inleveren.  

• Onjuiste of onvolledig verstrekte gegevens kunnen de inschrijving ongeldig maken. 

• Een water- of familiewoning wordt toebedeeld aan de hand van uw bouwnummervoorkeur(en) 

• Indien na het aanbieden van een beschikbaar bouwnummer niet binnen een week, door toedoen van 

de kandidaat, een aankoopgesprek op kantoor van de makelaar mogelijk is, acht de verkopende partij/ 

makelaar zich vrij om het bouwnummer aan de volgende kandidaat aan te bieden. 

• De inschrijving is geheel vrijblijvend, zowel de ingeschrevene(n) als de verkoper verplichten zich niet tot 

koop of verkoop.  

• Bent u in bezit van een Haags Buiten Certificaat? Voeg het document dan toe bij de inschrijving. 

Hiermee geniet u een voorkeurspositie ten opzichte van degene die geen Certificaat heeft.  

 

Door dit formulier te tekenen gaan wij akkoord met de toewijzingsregels en voorschriften en geven wij 

toestemming om de ingevulde gegevens en de eventueel nader te overleggen gegevens op te nemen in de 

door ABB Bouwgroep B.V. en de aan dit verkooptraject verbonden partijen gevoerde administraties. Zij 

zullen deze gegevens strikt vertrouwelijk behandelen. Indien u bezwaar heeft tegen het verstrekken van de 

gevraagde informatie, kan e.e.a. worden toegelicht in een persoonlijk gesprek.  

 

 

Handtekening Aspirant koper Handtekening partner/ medekoper  

 

 

 

 

_____________________________      _____________________________ 

 

Plaats en datum        Plaats en datum 

 

_____________________________      _____________________________ 

 

 

Dit formulier dient volledig en naar waarheid ingevuld, uiterlijk woensdag 11 december om 12.00 uur in 

het bezit te zijn van Borgdorff Makelaars of Schieland Borsboom Makelaars. Dit kan zowel per post als per e-

mail. 

 

Informatie en contact 

 

   
ABB Bouwgroep Borgdorff Makelaars Schieland Borsboom Makelaars 

Postbus 88 Plein 13 Nootdorpse Landingslaan 364 

3360 AB  SLIEDRECHT 2291 CA  WATERINGEN 2496 TC  DEN HAAG 

haagsbuiten@abbbouwgroep.nl projecten@borgdorff.nl info@schielandborsboom.nl  

0184-495495 0174-225055 070-3107171 
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