
Persoonlijke gegevens aspirant koper(s): 

 Aspirant koper  Partner

Achternaam 

Voornamen (voluit) 

Adres 

Postcode  

Woonplaats 

Geboortedatum  

Geboorteplaats 

Telefoon privé   

Telefoon mobiel 

E-mailadres

Mijn/onze interesse gaat uit naar: 

  Bouwnummer

1e keus

2e keus

3e keus

4e keus

5e keus

6e keus

7e keus

8e keus

9e keus

10e keus

Eventuele opmerkingen:

Is er een voorbehoud financiering van toepassing:    Ja   Nee 

(doorhalen wat niet van toepassing is)

Zo ja, tot welk bedrag:       € 

1 van 2

Inschrijfformulier Aan de Nieuwe Vaart

Dutch Housing Company respecteert de privacy van uw inschrijving voor het project Aan de Nieuwe Vaart en draagt er  

zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens 

uitsluitend voor de verkoop van deze woningen.

\\ ’S-GRAVENZANDE



2 van 2

\\ ’S-GRAVENZANDE

Werk: 

Beroep 

Naam werkgever 

Bruto jaarsalaris 

     vaste aanstelling   vaste aanstelling

     tijdelijk contract   tijdelijk contract

     zelfstandig   zelfstandig

Huidige woning / eigen vermogen

Uw huidige woning is een: 

  huurwoning

  koopwoning met verwachte verkoopwaarde van €                              en met een huidige hypotheek van €     

Heeft u reeds een financieel adviesgesprek gehad en weet  

u wat uw financieringsmogelijkheden zijn?    Ja   Nee 

Hoeveel vermogen heeft u beschikbaar voor de aankoop  

van de woning (buiten de eventuele overwaarde van uw huidige woning)? €

Verkoopprocedure

De woningen in project Aan de Nieuwe Vaart worden exclusief door Dutch Housing Company verkocht via haar  

verkoopmanager/makelaar Thea de Groot.  

•  Start verkoopgesprekken:     20 juni 2019

•  Start bouw fase 1:    Q4 2019

Dit formulier graag volledig ingevuld en ondertekend per e-mail retourneren aan:  

verkoop@dutchhousingcompany.com 

Dit formulier is geheel vrijblijvend. Zowel de aspirant koper als verkoper verplichten zich niet tot koop  

of verkoop over te gaan. 

Handtekening aspirant koper:  Handtekening partner:

Plaats en datum:
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