
     

Inschrijving Villapark Mezenlaan Rijnsburg 

 

Persoonlijke gegevens 

   Aspirant koper    Partner/medekoper 

   O de heer    O de heer 

   O mevrouw    O mevrouw  

Naam   ……………………………………………………… ……………………………………………………… 

Voornamen  ……………………………………………………… ……………………………………………………… 

Geboorteplaats  ………………………………………………………  ……………………………………………………… 

Geboortedatum ……………………………………………………… ……………………………………………………… 

Adres   ……………………………………………………… ……………………………………………………… 

Postcode  ……………………………………………………… ……………………………………………………… 

Woonplaats  ……………………………………………………… ……………………………………………………… 

Telefoon privé  ……………………………………………………… ……………………………………………………… 

Telefoon mobiel ……………………………………………………… ……………………………………………………… 

E-mail   ……………………………………………………… ……………………………………………………… 

Burgerlijke staat O gehuwd in gemeenschap van goederen 

   O gehuwd op huwelijkse voorwaarden 

   O geregistreerd partnerschap 

   O ongehuwd 

Voorkeur 

Hier kunt u aangeven naar welk kavelnummer en villatype uw voorkeur uitgaat. Achter de 1e 

voorkeur schrijft u het kavelnummer van de kavel die u het liefst wilt kopen, achter de 2e keuze het 

kavelnummer van de kavel die u wilt kopen als uw eerste keuze al vergeven is, enz.  

Voorkeur Kavel Villatype 

1e voorkeur   

2e voorkeur   

3e voorkeur   

4e voorkeur   

5e voorkeur   

6e voorkeur   

Indien de kavels van uw voorkeur allemaal toebedeeld zijn, wenst u dan voor een van de andere 

kavels in aanmerking te komen?  O ja O nee 



        

 

Huidige woonsituatie  

Uw huidige woning is een:  

O  koopwoning, zo ja, is deze woning reeds verkocht?  O ja   O nee 

O huurwoning 

O anders, namelijk …………………………………………………………. 

Zou Wilbrink & v.d. Vlugt Makelaars u mogen benaderen voor een vrijblijvend   O ja   O nee 

verkoopadvies van uw woning?  

Financieringsmogelijkheden  

Heeft u reeds een adviesgesprek gehad over uw financieringsmogelijkheden?   O ja   O nee 

Zou Finance Care 4 You u mogen benaderen voor een oriëntatiegesprek?  O ja   O nee 

Wat is uw werksituatie?  

o loondienst met tijdelijk contract (bepaalde tijd) 

o loondienst met vast contract (bepaalde tijd) 

o zelfstandig ondernemer 

o anders, namelijk …………………………………………………………. 

Wat is uw bruto jaarinkomen? Als u zich inschrijft samen met uw partner/medekoper, geef hier dan 

uw gezamenlijke bruto jaarinkomen aan.  

€…………………………………………………………. 

Hoeveel spaargeld (inclusief de geschatte overwaarde van uw woning) heeft u zelf beschikbaar voor 

de aankoop van de woning.     € …………………………………………………………. 

Verwacht u een voorbehoud financiering op te moeten nemen in de koopakte?     

O ja O nee O onbekend 

 

Voorwaarden 

Dubbele inschrijvingen en niet volledig ingevulde formulieren worden uitgesloten van inschrijving.  

De levering van de woning vindt uitsluitend plaats aan degene(n) die op het inschrijfformulier 

staat/staan vermeld.  

Formulieren die na de sluitingsdatum worden ingeleverd, worden op volgorde van binnenkomst op 

de reservelijst geplaatst. 

Wanneer er meerdere inschrijvingen op een kavel blijken te zijn, behoudt de verkoper zich het recht 

van gunning voor.  

In verband met de privacy verordening maken wij u erop attent, dat uw gegevens in een 

automatiseringsbestand worden opgenomen en uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan de 

gemeente Katwijk en de bij het project betrokken ontwikkelaars, (onder-)aannemers, showrooms, 

notaris, geldverstrekkers en makelaars. U vindt de volledige privacyverklaring op de website 

www.villaparkmezenlaan.nl.  

 

http://www.villaparkmezenlaan.nl/


 

 

Ondergetekende verklaart de in dit formulier gevraagde gegevens naar waarheid te hebben 

ingevuld.  

 

Handtekening(en)     Plaats en datum:  

 

………………………………………………………….   ………………………………………………………….  

Uiterste inleverdatum:  31 mei 2021 

Wilbrink & v.d. Vlugt Makelaars, Heereweg 231, 2161 BG te Lisse of per e-mail;     

info@wilbrinkvandervlugt.nl 


