
                                                                                                                       

 

Inschrijfformulier Havensuites en Havenkwartier Baronie Haven 

Wij vragen u vriendelijk dit formulier volledig en in blokletters in te vullen. Dit formulier is geheel vrijblijvend. 

Zowel de aspirant-koper als verkoper verplichten zich niet tot koop of verkoop over te gaan. In verband met 

de privacywetgeving maken wij u erop attent dat uw gegevens in een automatiseringsbestand worden 

opgenomen en uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan de bij dit project betrokken initiatiefnemer, 

notaris en makelaar. Deze gegevens worden na verkoop van het project vernietigd.  

Het ingevulde formulier kunt u vòòr maandag 5 juli 2021, 12.00 uur mailen naar: info@dekoningnieuwbouw.nl 

of info@deerenberg.nl o.v.v. de Havensuites of het Havenkwartier. U kunt dit formulier ook persoonlijk 

inleveren op de kantoren van de verkopend makelaars (zie de adresgegevens onderaan dit formulier). 

Persoonlijke gegevens  
Aspirant koper  m / v         Partner m / v 

Achternaam : ……………………………………………  : …………………………………………… 

Voornamen voluit : ……………………………………………  : …………………………………………… 

Geboortedatum + plaats : ……………………………………………  : …………………………………………… 

Straatnaam en huisnummer : ……………………………………………  : …………………………………………… 

Postcode en plaats : ……………………………………………  : …………………………………………… 

Telefoonnummer privé  : ……………………………………………  : …………………………………………… 

Telefoonnummer mobiel  : ……………………………………………  : …………………………………………… 

E-mailadres  : …………………………………………… : …………………………………………… 

Burgerlijke staat  O gehuwd met/zonder huwelijkse voorwaarden 

 O geregistreerd partnerschap 

  O samenwonend met/zonder overeenkomst  

 O ongehuwd 

Samenstelling huishouden : 

Aantal personen ___ waarvan ___ kinderen. 

Huidige woning : 

Welk type woning heeft u nu?:   

O appartement O tussenwoning O hoekwoning/half vrijstaand O vrijstaand O anders ……………………. 

Uw huidige woning is een:   

O koopwoning 

met een verwachte verkoopopbrengst van  € _____________________________ 
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O huurwoning 

naam verhuurder : ______________________________  

huurprijs    € _____________________________ 

Informatie 

Op welke wijze weet u dat de Havensuites en het Havenkwartier in verkoop zijn: 

O verkoopbord op locatie  O makelaar  O Funda.nl 

O projectwebsite  O advertentie in de krant  O Social Media 

O anders, nl. ________________________________________________________________________ 

Inschrijving voorkeur bouwnummers de Havensuites  
1e voorkeur: bouwnummer  …….  

2e voorkeur: bouwnummer  ……. 

3e voorkeur:  bouwnummer  ……. 

4e voorkeur:  bouwnummer  …….   

5e voorkeur:  bouwnummer  ……. 

6e voorkeur: bouwnummer  …….  

7e voorkeur: bouwnummer  ……. 

8e voorkeur:  bouwnummer  ……. 

9e voorkeur:  bouwnummer  …….   

10e voorkeur:  bouwnummer  …….   

n.b. de niet door u opgegeven bouwnummers worden niet toegewezen. 

Inschrijving voorkeur bouwnummers het Havenkwartier 

1e voorkeur: bouwnummer  …….  

2e voorkeur: bouwnummer  ……. 

3e voorkeur:  bouwnummer  ……. 

4e voorkeur:  bouwnummer  …….   

5e voorkeur:  bouwnummer  ……. 

6e voorkeur: bouwnummer  …….  

7e voorkeur: bouwnummer  ……. 

8e voorkeur:  bouwnummer  ……. 

9e voorkeur:  bouwnummer  …….   

10e voorkeur:  bouwnummer  …….   

n.b. de niet door u opgegeven bouwnummers worden niet toegewezen. 

 

Getekend te : _______________________ 

Datum : _______________________ 

Handtekening(en) : _______________________ _______________________ 



                                                                                                                       

 

Inlevermethode: 

Per e-mail (als pdf-file) naar: info@dekoningnieuwbouw.nl of info@deerenberg.nl o.v.v. de Havensuites of het 

Havenkwartier of inleveren bij: 

Contactgegevens: 

      
 De Koning makelaars 

 Europalaan 67 

 2408 BJ Alphen aan den Rijn 

  T. 0172 427 305 

  I. www.dekoningnieuwbouw.nl 

 M. info@dekoningnieuwbouw.nl 

 

  

 

Deerenberg & van Leeuwen makelaars 

Raoul Wallenbergplein 21 

2404 ND Alphen aan den Rijn 

T. 0172 472 651 

I. www.deerenberg.nl 

M. info@deerenberg.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Havensuites en het Havenkwartier zijn ontwikkelingen van: 
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