DE V ER EEN IGING-L IMMEN.N L

Inschrijfformulier
Heeft u belangstelling voor een woning in nieuwbouwproject De Vereeniging? Dan kunt u uw voorkeur voor één of
meerdere bouwnummers middels dit formulier kenbaar maken
Dit formulier dient u vóór 18 april om 12.00 uur in te leveren bij Rietveld Makelaars, De Drie Linden 1 in Limmen.

Persoonlijke gegevens
Partner

Aanvrager
Naam

M/V

Naam

Voorletters

Voorletters

Adres

Adres

Postcode

Postcode

Woonplaats

Woonplaats

Inwoner Limmen/Castricum/nvt*

Inwoner Limmen/Castricum/nvt*

Sociaal gebonden Limmen/Castricum/nvt**

Sociaal gebonden Limmen/Castricum/nvt**

Inkomen***

Inkomen***

Geboortedatum

Geboortedatum

Telefoon

Telefoon

Mobiel

Mobiel

E-mailadres

E-mailadres

Handtekening aanvrager****

Handtekening partner****

M/V

* Inwoner Limmen/Castricum: de kandidaat moet minstens een jaar ingeschreven staan in het bevolkingsregister van die
gemeente en heeft daar ook zijn hoofdverblijf. Doorhalen wat niet van toepassing is.
** Sociaal gebonden Limmen/Castricum: indien de kandidaat in het verleden zes jaar aan een stuk ingezetene is geweest of
als een van de verwanten in de eerste graad (dat zijn ouders of kinderen) er nu tenminste 6 jaar woonachtig zijn. Doorhalen
wat niet van toepassing is.
*** Inkomen: Bruto jaarinkomen incl. vakantiegeld of belastbaar inkomen ingeval van eigen onderneming.
**** Voor dit project zijn toewijzingscriteria vastgesteld. Indien u hieraan voldoet heeft u voorrang op andere geïnteresseerden.
Bij een onjuiste invulling van uw gegevens kan de inschrijving komen te vervallen. Zie de website voor de volledige criteria.
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2. Voorkeuren
Naar welke bouwnummers gaat uw voorkeur uit?
In onderstaande tabel kunt u uw voorkeur in volgorde aangeven. Voor de bouwnummers 2 t/m 5 en 14 t/m 21 zal de toewijzing
van een specifiek bouwnummer door de notaris plaatsvinden, op basis van de trekkingsvolgorde.
Bouwnummer(s)

1e

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

9e

10e

11e

12e

1
2 t/m 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 t/m 21
22

Zo werkt de inschrijving
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

U kunt via dit inschrijfformulier uw voorkeur voor bouwnummers opgeven;
Het is van belang dat er zoveel mogelijk voorkeuren worden opgegeven, maar uiteraard wel alleen bouwnummers
waar u ook daadwerkelijk zou willen wonen.;
Uw inschrijving dient voor dinsdag 18 april 12.00 uur te zijn ingeleverd bij Rietveld Makelaars, De Drie Linden 1 in
Limmen;
Inschrijvingen na 18 april 12.00 uur komen niet in aanmerking voor de selectie;
Per (toekomstig) huishouden mag slechts één inschrijfformulier worden ingediend. Als een kandidaat meerdere
inschrijfformulieren indient worden alle inschrijfformulieren uitgesloten van deelname aan de loting;
Eventuele medekopers moeten worden vermeld op het inschrijfformulier;
Naamswijziging of indeplaatsstelling of het achteraf toevoegen van een medekoper is niet mogelijk: de koop- en
aannemingsovereenkomsten worden uitsluitend op naam gesteld van de kandidaat;
Een ingeloot inschrijfformulier geeft een voorlopig recht op toewijzing of koop, waarbij de ontwikkelaar zich het recht
van definitieve gunning aan inschrijver voorbehoud op basis van een inschatting van de financiële gegoedheid van de
inschrijver;
Indien een inschrijver afziet van een aan hem door loting toegewezen bouwnummer, vervalt de toewijzing en zal het
bouwnummer worden toegewezen aan de inschrijvers die op de reservelijst zijn geplaatst. Hierbij zal de afvalvolgorde
bij de loting bepalend zijn;
Als na loting blijkt dat een inschrijfformulier onjuist of niet naar waarheid is ingevuld, houdt de ontwikkelaar zich het
recht voor de betreffende toewijzing niet definitief te gunnen;
Als een inschrijver is ingeloot is hij/zij bereid binnen 3 werkdagen na het bekend worden van de toewijzing, de volgende
stukken ter beoordeling aan Rietveld makelaars te verstrekken:
•
een kopie van een recente salarisstrook;
•
een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) inclusief adreshistorie;
•
een kopie identiteitsbewijs;
•
de pensioengegevens indien inschrijver ouder dan 55 jaar is.
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