
 

 

 

De Bank 

Inschrijfformulier 8 appartementen “De Bank” 

 
Dit formulier dient uiterlijk 30 november 2018 om 17.00 uur in het bezit te zijn van:  

Alpha Makelaardij, Hoge Gouwe 17, 2801 LA GOUDA, 0182 – 511424, 
info@alphamakelaardij.nl  

 

CONTACTGEGEVENS 

Inschrijver  Achternaam ………………………………………………… O man O vrouw 

    Voornamen(voluit)        ……………………………………..... 

Partner   Achternaam ………………………………………………… O man O vrouw 

    Voornamen(voluit) ………………………………………. 

Correspondentie Adres  ………………………………………………… 

    Postcode ………………………………………………… 

    Woonplaats ………………………………………………… 

    E-mailadres ………………………………………………… 

    Telefoon privé …………………… / Mobiel …………………  

 

Bovenstaande gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.  

Zie ook onze privacyverklaring op www.alphamakelaardij.nl/over-ons/privacyverklaring 

 

 

 

Hieronder kunt u de bouwnummers invullen van de appartementen waarvoor u 

belangstelling heeft. 

 

1e keus ………… 5e keus …………  

2e keus ………… 6e keus …………  

3e keus ………… 7e keus …………  

4e keus ………… 8e keus …………  

 

N.B.: Het is van belang dat u zoveel mogelijk voorkeuren opgeeft. Wij gaan er vanuit dat 

u voor de nummers die u niet heeft ingevuld ook niet in aanmerking wilt komen. 

 

Inschrijver verzoekt de makelaar contact met hem/haar op te nemen voor een 

verkoopgesprek indien de woning aan hem/haar wordt toegewezen. 
  

mailto:info@alphamakelaardij.nl
http://www.alphamakelaardij.nl/over-ons/privacyverklaring


   

 

AANVULLENDE INFORMATIE 

 

• Op 22 november 2018 van 16.00 tot 18.00 uur vindt een informatiebijeenkomst plaats op 
Oosthaven 53 te Gouda. Vanaf deze datum is de verkoopdocumentatie beschikbaar en 
kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor een appartement in ‘De Bank’ te Gouda.  
 

• Meer gedetailleerde informatie over de appartementen wordt te zijner tijd verstrekt aan de 
kandidaten die na eventuele loting en toewijzing in de gelegenheid worden gesteld een optie 
te nemen. 
 

• Geïnteresseerden kunnen zich met het inschrijfformulier inschrijven tot het op het 
inschrijfformulier genoemde tijdstip, door het inleveren van dit inschrijfformulier bij Alpha 
Makelaardij. 
 

• Vervolgens zal op basis van het aantal inschrijvingen de wijze van toewijzing worden bepaald. 
Indien per appartement meerdere inschrijvingen zijn binnengekomen, zal een loting 
plaatsvinden. De makelaar benadert vervolgens de kandidaten voor een verkoopgesprek. Alle 
inschrijvers ontvangen zo spoedig mogelijk bericht. 
 

• Tijdens deze afspraak kunt u uw vragen persoonlijk doornemen met de makelaar. Na deze 
afspraak heeft u nog 2 weken de tijd om te beslissen of de optie omgezet wordt in de aankoop 
van de woning.  
 

• Door het invullen en inleveren van dit formulier bevestigt u kennis te hebben genomen van 
deze verkoopprocedure. 
 

• Voor vragen kunt u contact opnemen met Alpha Makelaardij, Hoge Gouwe 17, 2801 LA 
Gouda, tel. 0182 – 511424, e-mail: info@alphamakelaardij.nl 

 

 

 

 

 

 

Gouda, 10 november 2018 

 

 

 

Disclaimer  

Aan deze aanmelding kunnen geen rechten worden ontleend voor wat betreft de toewijzing van één van de 

appartementen. Per huishouden mag slechts één formulier worden ingeleverd. 

 

  



Huidige woning: 

 

Welk type huis heeft u nu? 

o vrijstaand 

o 2-onder-1 kap 

o hoekwoning 

o tussenwoning 

o appartement 

o anders, nl………………………………………………………… 

 

Uw huidige woning is een: 

 

o huurwoning 

o koopwoning 

Op welke wijze weet u dat deze appartementen in de verkoop zijn gekomen? 

 

o Social Media 

o Alpha Makelaardij 

o Funda.nl 

o Via via 

o anders, nl………………………………………………………… 

Als u op dit moment over een eigen (koop-)woning beschikt, kan een goede inschatting van 

de waarde en de verkoopbaarheid van belang zijn voor de aankoop van een nieuw huis. Wij 

doen dat uiteraard graag voor u en daar zijn geen kosten aan verbonden. Als u “Ja” aan 

kruist, nemen wij telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak met één van 

onze makelaars. 

o Ja, ik wil een gratis waardebepaling van mijn woning 

Bereikbaarheid 

Mocht u in de komende periode niet bereikbaar zijn in verband met bijvoorbeeld vakantie, 

wilt u dat dan aangeven? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Plaats en datum:  ……………………………………… 

Handtekening aanvrager: ……………………………………… 


