
 
 

 

 
AANMELDINGSFORMULIER “La Foresta” 

 
Wij verzoeken u dit aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk in te vullen.  

Bij * graag hetgeen dat niet van toepassing is doorhalen. 

 Gegevens aanvrager:  Gegevens medeaanvrager:  

Naam : .................................................. : .................................................  

Voornamen (voluit) : .................................................. : .................................................  

Straatnaam en huisnummer : .................................................. : .................................................  

Postcode en plaats : .................................................. : .................................................  

Nationaliteit : .................................................. : .................................................  

Telefoonnummer privé : .................................................. : .................................................  

Telefoonnummer mobiel : .................................................. : .................................................  

E-mailadres : .................................................. : .................................................  

Geboortedatum : .................................................. : .................................................  

Legitimatie Paspoort/Identiteitskaart/Rijbewijs* Paspoort/Identiteitskaart/Rijbewijs* 

Legitimatienummer : .................................................. : .................................................  

Geldig tot : .................................................. : .................................................  

Geslacht : man/vrouw*   : man/vrouw* 

Burgerlijke staat : ongehuwd/samenwonend/geregistreerd partnerschap/gehuwd*   

Huidige woonsituatie : □ inwonend □ huur-/koophuis*   □ inwonend □ huur-/koophuis*  

Gezinssamenstelling :……………man(nen)   ……………vrouw(en)   ……………kind(eren)  
 

Onderstaand kunt u aangeven voor welk(e) bouwnummer(s) u zich in wenst te schrijven. Wij gaan ervan uit dat u geen 
belangstelling heeft voor niet opgegeven bouwnummers. 
 
 01e keus nr. : ..............  05e keus nr. : .............    

 02e keus nr. : ..............   

 03e keus nr. : ..............    

 04e keus nr. : ..............    

Indien wij een bouwnummer voor u kunnen reserveren, zal er telefonisch contact met u worden opgenomen om een 
verkoopgesprek in te plannen. Mocht u, bijvoorbeeld wegens een vakantie, voor langere tijd niet bereikbaar zijn, dan 
verzoeken wij u dit onderstaand aan te geven.   
Ik/wij* ben/zijn* niet bereikbaar van  ........................................  tot  ........................................  
 

 

Dit aanmeldingsformulier dient u uiterlijk te verzenden op woensdag 30 juni 2021 voor 12.00 uur via de mail naar 
info@vankesselkroezen.nl. 

 
Aanvrager en/of mede-aanvrager zijn zelf verantwoordelijk voor het juist invullen en tijdig inleveren van het inschrijfformulier! 

 
Hoe bent u in contact gekomen met project “La Foresta”: 
□ Projectwebsite  ............   □ Facebook  □ Kantoor van de makelaar  

□ Advertentie in de krant .   □ Funda .   □ Anders, namelijk………………………………… 

 

 

 

 



 
 

 

Financiële verklaring (niet verplicht) 
 
Bij deze inschrijving kan je een verklaring van een erkend hypotheekadviseur meesturen dat je het bouwnummer kan 
financieren, eventueel aangevuld met de navolgende gevraagde financiële gegevens. Het is niet verplicht om de 
verklaring mee te sturen of de financiële gegevens in te vullen maar de financiële haalbaarheid speelt wel een rol bij de 
toewijzing als er meerdere kandidaten zijn voor een bouwnummer.   
 
Financiële gegevens (niet verplicht) 

Aanvrager 

Inkomen bruto per maand: € ....................................................  

Vaste 13e maand: Ja / Nee* 

Onregelmatigheidstoeslag/overwerk/provisie*  

Vast dienstverband: Ja / Nee* 

In dienst vanaf:  ........................................................................  

Zelfstandig ondernemer: Ja / Nee*, 

sinds .........................................................................................   

Partner 

Inkomen bruto per maand: € ........................   

Vaste 13e maand: Ja / Nee*  

Onregelmatigheidstoeslag/overwerk/provisie*  

Vast dienstverband: Ja / Nee* 

In dienst vanaf:  ............................................   

Zelfstandig ondernemer: Ja / Nee*, 

sinds:  ..........................................................    

Heeft u of uw partner momenteel lopende financiële verplichtingen?: 

Doorlopend krediet : Ja / Nee * €............................................   

Persoonlijke lening : Ja / Nee * €............................................   

Alimentatieverplichting : Ja / Nee * €............................................   

Anders : Ja / Nee * € ...........................................   

Eigen middelen 

Heeft u en/of uw partner direct opvraagbaar spaargeld: Ja / Nee* 

Wenst u een gedeelte van uw spaargeld in te zetten in uw nieuwe hypotheek? Ja / Nee* 

Zo ja, welk bedrag : € .....................................  

 

Voorwaarden   

• Inschrijfformulieren die onvolledig of niet juist zijn ingevuld worden niet in behandeling genomen. 

• Inschrijfformulieren ingeleverd op andere locaties dan hierboven aangegeven worden 
niet in behandeling genomen. 

• Per aanvrager en/of toekomstig huishouden mag er slechts één formulier worden 

ingeleverd. Dubbele inschrijvingen worden uitgesloten van de toewijzing. 

• De koopovereenkomst wordt uitsluitend op naam gesteld van de aanvrager zoals vermeld op 
dit inschrijfformulier. Inschrijvingen zijn niet overdraagbaar. 

• In verband met privacy verordeningen maken wij u er op attent dat uw gegevens in een 

automatiseringsbestand worden opgenomen en uitsluitend ter beschikking worden gesteld 

aan de bij dit project betrokken makelaar, notaris en leveranciers. 

• Deze inschrijving is geheel vrijblijvend, er kunnen geen rechtend aan worden ontleend. 

 

 

 

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld: 

Naam : .................................................. : .................................................  

Handtekening : .................................................. : .................................................  

Datum : .................................................. : .................................................  


