
Inschrijfformulier  
Sluiswachter Buitenhof  - Lelystad

 
 

1e keus bnr. …..                3e keus bnr. …..               5e keus bnr. …..   

2e keus bnr. …..                4e keus bnr. …..               6e keus bnr. …..

Hieronder kunt u uw voorkeur(en) voor een appartementen invullen:



De toewijzing van de bouwnummers geschiedt als volgt: 
Volgnummer 1: toewijzing van het bouwnummer van uw 1e voorkeur 

Volgnummer 2: toewijzing van het bouwnummer van uw 1e voorkeur indien deze nog vrij 

is, anders het bouwnummer van uw 2e voorkeur enz. 

 

 

Achternaam : …………………………………………………………………………………….. 

Voornamen : ……………………………………………………………………………….m / v* 

Adres : ……………………………………………………………………………………................ 

Postcode : …………………………………………………………………………………….. 

Woonplaats : …………………………………………………………………………………….. 

Telefoon privé : …………………………………… Telefoon zakelijk: ……………………... 

Mobiel nummer : …………………………………………………………………………………….. 

E-mail : ……………………………………………………………………………………..……....... 

Geboortedatum  : …………………………………..  Geboorteplaats  : …………………...... 

 

Gegevens partner 

Achternaam : ……………………………………………………………………………………… 

Voornamen : ………………………………………………………………………………..m / v* 

Adres : ……………………………………………………………………………………….............. 

Postcode : ……………………………………………………………………………………… 

Woonplaats : ……………………………………………………………………………………… 

Telefoon privé : …………………………………….. Telefoon zakelijk: ……………………… 

Mobiel nummer : ……………………………………………………………………………………… 

E-mail : ……………………………………………………………………………………….............. 

Geboortedatum : …………………………………… Geboorteplaats: ……………………….. 

 

Huidige woning : koopwoning / huurwoning* 

 

Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / samenwonend / alleenstaand* 

Indien gehuwd : in gemeenschap van goederen / op huwelijkse voorwaarden* 

 

Bovenstaande gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden! 
 

Voorbehoud verkoop eigen woning: Als u de woning wilt kopen, wenst u dan een 

voorbehoud verkoop eigen woning op te nemen: ja / nee* 

 

Let op: ‘Ja’, is alleen van toepassing indien u het koopcontract niet wilt tekenen, voordat 

uw woning is verkocht. 

 

Hypotheeklening benodigd: ja / nee*.  

Zo ja heeft u reeds een gesprek gehad met een hypotheekadviseur? 

 

Contactgegevens hypotheekadviseur: 

Naam : ……………………………………….. 

Telefoonnummer : ……………………………………….. 

E-mailadres : ……………………………………….. 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

Aldus naar waarheid ingevuld op  ……………………… te ……………………………………….. 

 

 

Handtekening inschrijver Handtekening partner 

 

 

 

 

___________________________ ______________________________ 

 

Stuur dit formulier samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs uiterlijk  
vrijdag 23 juli 12.00 uur naar een van de makelaarskantoren op de volgende bladzijde.  
 Uiteraard kunt u het formulier ook mailen.



Kam & Bronotte Makelaars De 4 Linden Makelaardij  
De veste 10 14 Meentweg 1 

8231 JA Lelystad 8224 BP Lelystad 

Tel. 0320 - 411 211 Tel: 0320 - 237 120  

info@marktmakelaar.nl info.lelystad@de4linden.nl

Toewijzingsprocedure  
 

De Inschrijving sluit vrijdag 23 juli 12.00 uur 
 

 

• Toewijzingen vinden plaats uiterlijk maandag 2 augustus. 

• Uiterlijk 2 augustus wordt iedereen geïnformeerd (telefonisch of per mail) en worden 

vervolgafspraken ingepland. 

• Wanneer u geen bouwnummer toegewezen heeft gekregen, wordt u automatisch op de 

reservelijst geplaatst. Ook hierover wordt u geïnformeerd.   

• Zorg ervoor dat u in de week van de toewijzing en de week erna goed bereikbaar bent. 

Wanneer u in de dagen na de toewijzing niet bereikbaar bent, kan de opdrachtgever 

besluiten u op de reservelijst te plaatsen. 

• Per toekomstig huishouden wordt niet meer dan één origineel ingevuld inschrijfformulier 

gehonoreerd.  

• Dubbele inschrijvingen worden niet meegenomen in de toewijzing. 

• Een toegewezen optie is niet overdraagbaar. 

• Wanneer u wordt benaderd voor een door u opgegeven bouwnummer, maar u de 

voorkeur uitspreekt voor een ander bouwnummer, wordt u voor dit bouwnummer als 

nieuwe klant behandeld. Dat wil zeggen: voor dit bouwnummer wordt u op de reservelijst 

geplaatst. 

• De toewijzing van de appartementen gebeurt door de opdrachtgever op basis van diens 

eigen keuzevrijheid. 

 

Zorg ervoor dat u in de week van de toewijzing en de week erna goed bereikbaar bent. 
Wanneer u in de dagen na de toewijzing niet bereikbaar bent, kan de opdrachtgever 
besluiten u op de reservelijst te plaatsen. 


