L'ENTREPÔT
23 duurzame appartementen
aan de rand van het centrum van Strijen

Ontdek meer op de projectwebsite
www.entrepotstrijen.nl

INSCHRIJFFORMULIER
Ik/wij wensen in aanmerking te komen voor één van de appartementen in bovenstaand project.

PERSONALIA

AANVRAGER

PARTNER

Voornamen
Achternaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres
Burgelijke staat:

O Gehuwd O Ongehuwd O Samenwonend O Geregistreerd Partnerschap O Alleenstaand

Heeft u reeds uw financiële mogelijkheden in kaart gebracht?

O Ja

O Nee

VOORKEUREN BOUWNUMMER(S)

VOORKEUREN

1e

2e

3e

4e

5e

6e

7e

BOUWNUMMER(S)
Indien uw voorkeuren reeds vergeven zijn, wilt u dan in aanmerking komen voor de overige bouwnummers?
O Ja, deze bouwnummers: ...............................................................................................................................................
O Nee
Hebt u interesse in de aanschaf van één van de drie extra privé parkeerplekken onder carport? O Ja O Nee
Inschrijven kan t/m 23 april a.s. tot 12.00 u via Makelaardij De Jong

z.o.z.

L'ENTREPÔT
23 duurzame appartementen
aan de rand van het centrum van Strijen
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www.entrepotstrijen.nl

INSCHRIJFFORMULIER
Aan dit formulier kunnen geen rechten en/of plichten worden ontleend, zowel de ingeschrevene als de
verkoper verplicht zich niet tot koop of verkoop. De op dit formulier ingevulde personalia zijn na
toewijzing/loting ook de personen die het appartement mogen kopen. Deze gegevens worden uiteraard met
de grootst mogelijke zorg behandeld. Maximaal één inschrijving per gezin/huishouden. Een dubbele
inschrijving komt niet in aanmerking voor de toewijzing, evenmin als een onvolledig of onjuist ingevuld
formulier.
Dit formulier dient uiterlijk vrijdag 22 april om 12.00 uur in het bezit te zijn van Makelaardij de Jong.
U kunt het formulier inleveren bij de kantoren van Makelaardij de Jong of emailen (met
ontvangstbevestiging). De contactgegevens vindt u hieronder. Na inschrijving wordt uiterlijk maandag
25 april 2022 contact met u opgenomen als u een appartement toegewezen krijgt.
Makelaardij de Jong Puttershoek
Pieter Repelaerstraat 61b
Telefoon: 078 673 62 55
E-mail: puttershoek@makelaardijdejong.nl

Makelaardij de Jong Oud-Beijerland
West-Voorstraat 29
Telefoon: 0186 617 555
E-mail: info@makelaardijdejong.nl

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend:

Plaats: .........................................................................

Datum: ................................................................................

Handtekening aanvrager:

Handtekening partner:

........................................................................................

..............................................................................................
z.o.z.

Inschrijven kan t/m 23 april a.s. tot 12.00 u via Makelaardij De Jong

