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Inschrijfformulier Het Verborgen Geheim  
Fase 4 – De Parels van Heijplaat 

 
De op dit formulier ingevulde gegevens en de eventueel nader te overleggen gegevens worden opgenomen in de 
administratie van Ooms Makelaars.  
Let op: alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren worden in behandeling genomen. De genoemde persoon 
resp. personen op het inschrijfformulier dient ook de contractant in de koopovereenkomst te zijn. U kunt zich 
eenmalig inschrijven per (toekomstig) huishouden. Meer dan éénmaal inschrijven kan uitsluiting tot de toewijzing 
betekenen. 

 
 

Persoonlijke gegevens 
  

Aspirant koper 1 
 
 Aspirant koper 2 / Partner  

 
Naam  ………………………………………..………………. 

 
m / v ………………………………………..………………. 

 
m / v 

 
Voornamen voluit  ……..…………………………………………………… ……..…………………………………………………… 

 
Geboorteplaats ……..…………………………………………………… ……..…………………………………………………… 

 
Geboortedatum ……..…………………………………………………… ……..…………………………………………………… 

 
Adres ……..…………………………………………………… ……..…………………………………………………… 

 
Postcode+woonplaats ……..…………………………………………………… ……..…………………………………………………… 

 
Telefoon overdag ……..…………………………………………………… ……..…………………………………………………… 

 
Telefoon ´s avonds ……..…………………………………………………… ……..…………………………………………………… 

 
Evt. geplande vakantie  van………………………..t/m……………………………….. van………………………..t/m……………………… 

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

 
Beroep ……..…………………………………………………… ……..…………………………………………………… 

 
Burgerlijke staat O ongehuwd O geregistreerd partnerschap 

  
O gehuwd  gemeenschap van goederen 

 
O gehuwd  huwelijksvoorwaarden 

  
O samenwonend  

 
 

Samenstelling huishouden 
 

Aantal personen  
 
……… personen 

 

  
O alleenstaand 

 
O getrouwd / samenwonend 

  
O alleenstaand met ……… kind(eren) 

 
O getrouwd / samenwonend met ……… kind(eren) 
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   Voorkeur bouwnummers 

Hieronder kunt u aangeven naar welke bouwnummers en in welke volgorde uw voorkeur uitgaat. Achter de 1e 
keuze noteert u het bouwnummer van de woning die u het liefst wilt kopen, achter de 2e keuze het 
bouwnummer van de woning die u wilt kopen als uw eerste keuze is toegewezen aan een andere kandidaat, 
etc.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij gaan er van uit dat u al vóór inschrijving bekend bent met uw financiële (on)mogelijkheden c.q. deze heeft 
gecheckt bij een bank of andere hypothecaire instelling. Om teleurstellingen te voorkomen hebben wij graag 
inzicht in uw financiële situatie. Vult u daartoe de onderstaande gegevens s.v.p. zorgvuldig en naar waarheid 
in.  
 
Bij ontvangst van de inschrijving toetsen wij (vooraf aan de toewijzing) deze informatie op financiële 
haalbaarheid voor aankoop van één van de woningen. Mocht de gegeven informatie vragen oproepen dan 
nemen wij contact met u op. 

 

Inkomensgegevens aspirant koper 1 Inkomensgegevens aspirant koper 2 
 

Naam bedrijf ……..…………………………………………………… ……..…………………………………………………… 
 

Plaats bedrijf ……..…………………………………………………… ……..…………………………………………………… 
 

Bruto jaarsalaris ……..…………………………………………………… ……..…………………………………………………… 
 

In dienst vanaf ……..…………………………………………………… ……..…………………………………………………… 
 

Huidige woning 
 

Uw huidige woning is een 
 
O koopwoning 
O huurwoning 

 
Welk type is uw huidige 

woning? 

 
O tussenhuis 
O hoekwoning / half vrijstaand 

 
O vrijstaand 
O appartement / flat / portiekwoning 

    
 

  

Voorkeur Bouwnummer Voorkeur Bouwnummer 

1e keuze   11e keuze   

2e keuze   12e keuze   

3e keuze   13e keuze   

4e keuze   14e keuze   

5e keuze  15e keuze  

6e keuze  16e keuze  

7e keuze  17e keuze  

8e keuze  18e keuze  

9e keuze  19e keuze  

10e keuze  20e keuze  
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Koopwoning  
 

Is uw woning belast met   
 
een hypothecaire geldlening?      O ja              O nee 

 
Bedrag restant schuld 

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

 
Geschatte 

verkoopwaarde 

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

 
Naam 

hypotheekinstelling 

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

 
Beschikking eigen 

middelen: 

 
O ja              O nee 
Indien ja, wat is het bedrag? ……………………………………………………………………………… 

 

 

 
 
Huurwoning 

 
Wat is de kale huurprijs 

van uw woning? 

 
 
………………………………………………per maand. 

 
Wie is de verhuurder? 

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

 
    

Inschrijftermijn 
 

De inschrijftermijn sluit op maandag 4 juni 2018 om 12.00 uur. U kunt het ingevulde inschrijfformulier:  
-  mailen naar rotterdam@ooms.com o.v.v. Inschrijving Het Verborgen Geheim fase 4;  
- per post toezenden aan: Ooms Makelaars, Postbus 24040, 3000 DA Rotterdam; 
- of persoonlijk afgeven op één van de genoemde Ooms kantoren. 

 
U krijgt een ontvangstbevestiging van het inschrijfformulier van Ooms Makelaars.  

 
 

Bovenstaande vragen zijn naar waarheid ingevuld. De op dit formulier ingevulde gegevens en de eventueel nader te overleggen 
gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Uitsluitend volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. 

 
 

Handtekening 1  …………………………………………..... 

 
 
Handtekening 2  …………………………………………..... 

                   Plaats en datum……………………………………………............... 

 

 
 

 

 

U kunt dit formulier tot uiterlijk maandag 4 juni 2018 12.00 uur inleveren bij Ooms Makelaars. 
 
Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Ooms Makelaars, tel.nr. 010 - 424 88 88. 

 


