
 
 
       
 
Inschrijfformulier      
“Park Beresteyn” te Voorschoten   

 
 
 
Persoonlijke gegevens 
 
Aspirant koper : m/v    Partner m/v 
Achternaam  : _______________________ _______________________ 
Voornamen voluit : _______________________ _______________________ 
Geboorteplaats : _______________________ _______________________ 
Geboortedatum : _______________________ _______________________ 
Nationaliteit  : _______________________ _______________________ 
Adres   : _______________________ _______________________ 
Postcode  : _______________________ _______________________ 
Woonplaats  : _______________________ _______________________ 
Telefoon   : _______________________ _______________________ 
E-mail   : _______________________ _______________________ 
 
Burgerlijke staat O gehuwd met/zonder huwelijkse voorwaarden  

O geregistreerd partnerschap  
O samenwonend met/zonder overeenkomst  
O ongehuwd 

 
 
Voorkeur bouwnummers 
 1e keus  ____       3e keus  ____   5e keus  ____  7e keus  ____ 
 2e keus  ____   4e keus  ____   6e keus  ____  8e keus  ____ 
  
Let op! Niet opgegeven bouwnummers worden niet toegewezen. 
 
 
Parkeren 
Wilt u een extra parkeerplaats ad € 29.500,= v.o.n.?         O ja/nee 
 
 
Vakantie 
Gaat u de komende periode nog op vakantie?  O ja/nee 
Zo ja, wanneer:  ____________________________________________________ 
Eventueel contactpersoon tijdens vakantie:  ___________________________________ 
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Financiële gegevens en huidige huis: 
Uw huidige woning is een:  
 
O koophuis met WOZ van € ______________   Restschuld hypotheek € ________________ 

Bij welke bank loopt de eventuele huidige hypotheek? _________________________ 
Is het financieel mogelijk om tot aankoop over te gaan zonder dat 
uw huidige woning verkocht is?       Ja / Nee* (*doorhalen wat niet van toepassing is) 

O huurhuis: Naam verhuurder ____________________________ kale huur € ___________ 
 
Hoeveel spaargeld heeft u beschikbaar voor de aankoop van het huis (buiten de        
eventuele overwaarde van uw huidige huis)?  € _______________________________ 
Hebben u of uw partner, naast de hypotheek nog andere financiële verplichtingen  
(persoonlijk krediet/alimentatie/anders)? Zo ja,  __________________________________ 
 
Welk type huis heeft u op dit moment?  
O appartement      O tussenhuis   O hoekhuis/half vrijstaand      O vrijstaand 
O anders __________________ 
 
 
Hypotheekadvies 
Collega’s van Frisia Hypotheken of Opmaat Financieel Adviseurs kunnen u voor deze 
appartementen een zeer aantrekkelijke hypotheek aanbieden uit de range van vrijwel alle 
hypotheekaanbieders. Het eerste gesprek is vrijblijvend, dus doe uw voordeel hiermee! 
 
U kunt dit formulier sturen naar: 
Frisia Makelaars    of Fides Makelaars 
Javastraat 1a      Lammenschansweg 76 
2585 AA Den Haag     2313 DP  Leiden 
nieuwbouw@frisiamakelaars.nl,    nieuwbouw@fidesmakelaarsleiden.nl 
 
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.  
 
 
Dit formulier is geheel vrijblijvend. Door het invullen van de gegevens, heeft de aspirant 
koper hiervoor toestemming gegeven voor verwerking door genoemde partijen. Zowel de 
aspirant koper als verkoper verplichten zich niet tot koop of verkoop over te gaan.  
 
Plaats :___________________________   Datum: __________________________ 
 
 
Handtekening aspirant koper(s): _________________________________________ 
 

 
 

 Logo     
   


