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INSCHRIJFFORMULIER BUITENLUST TE VOORTHUIZEN 
 

SLUITINGSDATUM MAANDAG 27 FEBRUARI 2023 OM 17.00 UUR 
 

 

  
Voor u ligt het inschrijfformulier voor de nieuwbouwwoningen van Buitenlust te Voorthuizen. Via dit inschrijfformulier kunt 

u zich inschrijven om in aanmerking te kunnen komen voor één van de nieuwbouwwoningen. Dit formulier dient u in te 

leveren bij één van de projectmakelaars, Drieklomp Makelaars en Rentmeesters (Apeldoornsestraat 95, 3781 PM  

Voorthuizen) of Midden Nederland Makelaars (Sportparkstraat 2, 3781 BK Voorthuizen). U kunt het ingevulde en 

ondertekende inschrijfformulier ook per e-mail verzenden naar nieuwbouw@drieklomp.nl of voorthuizen@mnm.nl.  
  
Indien er meerdere inschrijvers op één bouwnummer zijn, wordt door middel van loting op basis van de eerste keuze bepaald 

wie als eerste in aanmerking komt voor een kopergesprek en wie als tweede. Deze loting wordt verricht door Kuiper & Van ’t 

Spijker Notarissen te Putten. Indien er na de loting nog enkele bouwnummers resteren, dan zullen deze bouwnummers door 

de makelaar(s) worden toegewezen aan de overgebleven inschrijvers, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met 

de overige voorkeuren van de inschrijvers.  
  
Indien u in aanmerking komt voor één van uw voorkeuren, zal uw projectmakelaar zo spoedig mogelijk contact met u 

opnemen via het/de door u opgegeven telefoonnummer(s) voor het maken van een afspraak op korte termijn. Wanneer een 

gegadigde niet binnen één week op kopergesprek kan komen, heeft de makelaar de mogelijkheid om de volgende gegadigde 

te benaderen.  
  
Persoonlijke gegevens aanvrager: 

Achternaam :   _______________________________________________________ M / V * 

Voornamen voluit:   _______________________________________________________  

Adres + huisnummer: _______________________________________________________  

Postcode/Woonplaats: _______________________________________________________  

Geboortedatum/-plaats: _______________________________________________________ 

Telefoon privé:   _______________________________________________________ 

Telefoon zaak/mobiel _______________________________________________________ 

Email:   _______________________________________________________ 

Is uw huidige woning een koopwoning?  Ja/Nee* 

Persoonlijke gegevens partner: 
Achternaam :   _______________________________________________________ M / V * 

Voornamen voluit:   _______________________________________________________  

Adres + huisnummer: _______________________________________________________  

Postcode/Woonplaats: _______________________________________________________  

Geboortedatum/-plaats: _______________________________________________________ 

Telefoon privé:   _______________________________________________________ 

Telefoon zaak/mobiel _______________________________________________________ 

Email:   _______________________________________________________  
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Burgerlijke staat :         gehuwd / ongehuwd *      
                Gemeenschap van goederen / huwelijkse voorwaarden *  
 
Wordt de woning op beider naam gekocht?   Ja/ nee / n.v.t. *  
  
Indien u gezamenlijk een woning wilt kopen, is er één inschrijfformulier toegestaan. De gegevens van het 

inschrijfformulier worden in de koop-/aannemingsovereenkomst opgenomen.  
  

  
Ik wil mij/ons inschrijven voor de onderstaande mogelijkheden van Buitenlust: (meerdere keuzes mogelijk);  

□ Vrijstaande woning   (1 woning) 

□ Twee-onder-één-kapwoning   (6 woningen) 

□ Levensloopbestendige woning  (4 woningen) 

 

Onderstaand kunt u uw voorkeur voor de verschillende bouwnummers, in volgorde van belangrijkheid aangeven.  

 

1e keuze:  2e keuze:  3e keuze:  

4e keuze:  5e keuze:  6e keuze:  

7e keuze:  8e keuze:  9e keuze:  

10e keuze:  11e keuze:   

  

Voor akkoord:   
Plaats: _______________________                Plaats: ___________________                

Datum: __________ februari 2023     

  
  
  

Datum: __________ februari 2023  

___________________                    ___________________                    
Handtekening aanvrager                    
              

Handtekening (evt.) partner        

  
Voorafgaand aan het optiegesprek vindt er een gesprek plaats met de financieel adviseur die berekend of de woning 

financieel haalbaar blijkt. Deze berekening wordt gedaan op basis van de door de inschrijver meegenomen financiële 

gegevens. Bij dit gesprek wordt beoordeeld of aankoop van een woning van uw keuze mogelijk lijkt. 
 

 

DIT FORMULIER DIENT UITERLIJK MAANDAG  27 FEBRUARI OM 17.00 UUR INGEVULD 

RETOUR TE ZIJN BIJ MIDDEN NEDERLAND MAKELAARS OF DRIEKLOMP MAKELAARS EN 

RENTMEESTERS. 
  

U kunt het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier per e-mail verzenden naar 

voorthuizen@mnm.nl of nieuwbouw@drieklomp.nl  
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