INSCHRIJFFORMULIER
Heeft u tijdens de online start verkoop een woning gezien die bij u past?
Geef dan uw voorkeur(en) aan op via dit inschrijfformulier.

ZO WERKT HET:

U geeft in onderstaande kolom uw favoriete bouwnummer(s) op.
1e keuze bouwnummer:

4e keuze bouwnummer:

2e keuze bouwnummer:

5e keuze bouwnummer:

3e keuze bouwnummer:

6e keuze bouwnummer:

Let op: De bouwnummers van de tweelaagse terraswoningen zijn onlangs gewijzigd. Wat eerst nummer 38 was, is nu nummer 11, toen
nummer 37 is nu nummer 12 enzovoort. Op de achterzijde van dit formulier staat een overzicht.

VUL HIER ONDER AL UW PERSOONLIJKE GEGEVENS IN:

Naam 1:

Geboortedatum:

Naam 2:

Geboortedatum:

Adres:
Plaats:
Postcode:
Tel privé:
Email:
Burgelijke staat:

Gehuwd / ongehuwd / samenwonend / alleenstaand

Lever uw inschrijfformulier in bij één van de verkopende makelaars:
Midden Nederland Makelaars
Raadhuisplein 1
3851 NT Ermelo
Telefoon: 0341-553773
ermelo@mnm.nl

Drieklomp Makelaars en Rentmeesters
Apeldoornsestraat 95
3781 PM Voorthuizen
Telefoon: 0342-474000
nieuwbouw@drieklomp.nl
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BELANGRIJKE PUNTEN:

Nog even in het kort de belangrijke punten voor u op een rij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De inschrijving voor de nieuwbouwwoningen start woensdag 30 september 2020 om 21:00 uur.
De inschrijving sluit donderdag 15 oktober 2020 om 12:00 uur.
Alle online of per post ontvangen inschrijfformulieren, die ná 15 oktober 2020 zijn binnen gekomen, komen op de reservelijst te
staan.
Bij de toewijzing hebben kandidaten die zich reeds bij de preview hebben ingeschreven voorrang op de andere kandidaten.
Let op: Ook als u bij de preview al een voorkeur voor een bouwnummer heeft aangegeven, moet u zich opnieuw
inschrijven voor 15 oktober, 12.00 uur.
Na de inschrijving wordt er gekeken naar ieders voorkeursbouwnummer(s) en proberen wij zoveel mogelijk de eerste voorkeuren
toe te wijzen.
Wordt het bouwnummer waarvoor u zich heeft ingeschreven aan u toegewezen, dan neemt één van de makelaars contact met
u op. Dit zal gebeuren op maandag 19 oktober 2020.
Mocht u geen woning toegewezen hebben gekregen, komt u op de reservelijst u ontvangt hierover per e-mail een bericht,
ook op 19 oktober 2020.
Over de toewijzing wordt niet gecorrespondeerd.

AANDACHTSPUNT:

Bouwnummers tweelaagse terraswoningen:
CORRECTE 		
BOUWNUMMERS

BOUWNUMMERS
JUNI

CORRECTE 		
BOUWNUMMERS

BOUWNUMMERS
JUNI

11 			(38)

25			(24)

12			(37)

26			(23)

13			(36)

27			(22)

14			(35)

28			(21)

15			(34)

29			(20)

16			(33)

30			(19)

17			(32)

31			(18)

18			(31)

32			(17)

19			(30

33			(16)

20			(29)

34			(15)

21			(28)

35			(14)

22			(27)

36			(13)

23			(26)

37			(12)

24			(25)

38			(11)

VRAGEN?

Heeft u vragen, of hulp nodig bij de inschrijving? De makelaars staan graag voor u klaar.
De contactgegevens staan eerder vermeld in dit formulier.
Wij danken u voor uw belangstelling in ons project De Hooge Riet en zien uw inschrijving graag tegemoet.
Met hartelijke groet,
Team De Hooge Riet
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