
 

Achternaam *

Voornaam *

Adres *

Postcode en woonplaats *

Geboortedatum *

Telefoon *

E-mail *

Burgerlijke staat: 

Wat is uw huidige  
woonsituatie:

De woning die uw 1e voorkeur heeft:

De woning die uw 2e voorkeur heeft:

De woning die uw 3e voorkeur heeft:

Overige keuze:

Datum:

Handtekening inschrijver Handtekening echtgenoot/partner(eventueel)

Plaats:

De heer / mevrouw

Bouwnummer

Ongehuwd / samenwonend met / gehuwd met / geregistreerd partnerschap

Koopwoning / Huurwoning / Thuiswonend / Anders nl.

De heer / mevrouw

Gegevens inschrijver

Graag kopie legitimatie bijvoegen

Opgave van uw voorkeur

Echtgenoot/partner

Inschrijfformulier postweide woudrichem
start verkoop vrijdag 18 januari 2019

* In verband met de wet bescherming persoonsgegevens wijzen wij u erop dat uw gegevens worden opgenomen 
in het projectbestand van Bouwlinie B.V. en ter beschikking komen van de Makelaars Van Altena.

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld,



inschrijf
formulier
postweide

Toelichting:
• Dit formulier dient uiterlijk 8 februari 2019 om 17:00 uur ingeleverd te zijn bij De Makelaars van Altena,  

in zijn kantoor aan de Burgemeester van der Lelystraat 16-A, 4285 BL te Woudrichem
• U kunt het formulier ook scannen en mailen naar info@dmva.nl 
• Per huishouden mag slechts één formulier worden ingediend. Dubbele inschrijvingen worden uitgesloten. 
• Wanneer u vragen heeft over dit inschrijfformulier of over het project Postweide te Woudrichem kunt u 

contact opnemen met De Makelaars van Altena, te bereiken via 0183 – 307 040  
• Alleen compleet ingevulde inschrijfformulieren worden geaccepteerd. 
• De inschrijving is geheel vrijblijvend. Zowel de inschrijver als verkoper, verplichten zich niet tot (ver)koop 

over te gaan. Partijen kunnen aan de invulling van dit formulier geen rechten ontlenen.

Bindingseisen en verkoopvolgorde:
De woningen worden verkocht aan de hand van de gemeentelijke wachtlijst van de gemeente Altena. 
Dit betekent dat in eerste instantie alleen woningzoekenden die vermeld staan op de gemeentelijke wachtlijst 
in aanmerking komen voor een woning. De volgorde van verkoop wordt bepaald door deze lijst. Wanneer deze
lijst afgewerkt is en er zijn nog woningen beschikbaar, dan mogen deze woningen “vrij” verkocht worden.
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