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Inschrijfformulier
Dit formulier s.v.p. in blokletters invullen

Aanvrager Gegevens partner

Voornaam*   Voornaam*  

Achternaam*   Achternaam*  

Adres   Adres  

Postcode   Postcode   

Woonplaats   Woonplaats  

E-mailadres*   E-mailadres*  

Telefoonnummer*   Telefoonnummer*  

* Verplichte velden

Leeftijdsschaal: 20-30 / 30-40 / 40-50 / 50-60 / 60-70 / ouder dan 70  

Als u een financieringsverklaring/orientatie rapport van een erkend financieel adviseur bij 
uw inschrijving mee stuurt, dan krijgt u voorrang op uw inschrijving.  
Stuurt u deze mee met uw inschrijving: ja/nee

Opmerkingen:

  

   Ik ga akkoord met de verwerking van mijn persoonsgegevens die ik hierboven heb ingevuld in  
het kader van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Onderstaand kunt u uw voorkeur voor één of meerdere bouwnummers in volgorde aangeven.  
Wij gaan ervan uit dat u geen belangstelling heeft voor de bouwnummers die u niet opgeeft!

Bouwnummers

1e voorkeur:   6e voorkeur:  

2e voorkeur:   7e voorkeur:  

3e voorkeur:   8e voorkeur:  

4e voorkeur:   9e voorkeur:  

5e voorkeur:   10e voorkeur:  
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Let op!
-  Inschrijfformulieren die onvolledig of niet juist zijn ingevuld, worden uitgesloten  

van de toewijzing.
-  Formulieren ingeleverd op andere locaties dan hieronder aangegeven worden niet in 

 behandeling genomen.
-  De koop- aannemingsovereenkomst wordt uitsluitend op naam gesteld van de aanvrager/

partner die vermeld is/zijn op dit inschrijfformulier. Inschrijvingen zijn niet overdraagbaar.
- Deze inschrijving is geheel vrijblijvend, er kunnen géén rechten aan worden ontleend.
-  De inschrijving sluit op maandag 12 april 2021 om 09.00 uur, het inschrijfformulier  dient 

dan volledig ingevuld in bezit te zijn van onderstaand  makelaarskantoor.
- De woningen worden toegewezen op basis van de aangegeven voorkeuren.
- Vanaf 16 april worden de toewijzingen kenbaar gemaakt aan de kandidaten.
-  Als u een woning heeft toegewezen gekregen, zorg ervoor dat u week 16 beschikbaar bent 

voor een aankoopgesprek bij de makelaar.

Bij nieuwbouwprojecten komt het regelmatig voor dat de financiering van de woning niet haalbaar blijkt te zijn, dit is voor 
zowel de koper als de ontwikkelaar jammer. Om teleurstelling te voorkomen is het daarom belangrijk dat geïnteresseerden die 
zich inschrijven goed op de hoogte zijn van hun financiële mogelijkheden. Wanneer alle kopers de zekerheid hebben van een 
 financieringsverklaring, is de kans groter dat het project sneller verkocht is en er gestart kan worden met de bouw!

Als u een positieve financieringsverklaring / orientatierapport van een onafhankelijk financieel adviseur met uw inschrijving 
meestuurt krijgt u voorrang op uw inschrijving.

Dit formulier uitsluitend inleveren bij onderstaande makelaar.

Door het invullen en inleveren van dit 
 formulier gaat u akkoord met de  verwerking 
van uw gegevens door HSB en de 
 desbetreffende  projectmakelaars. 

Waar worden mijn gegevens   
voor  gebruikt?
Uw voorna(a)m(en) en naam worden 
gebruikt om u correct aan te spreken bij 
 correspondentie. Uw e-mailadres wordt 
 gebruikt om u te informeren over de 
 uitkomst van uw inschrijving. 

Met wie worden mijn  
gegevens gedeeld?
Uw gegevens en statistieken van dit  project 
worden gedeeld met de desbetreffende 
project ontwikkelaar en administrateur van 
HSB en de betrokken makelaars.

Als een woning wordt toegewezen en u 
wordt koper, dan worden uw gegevens 
ook gedeeld met de betrokken notaris en 
 hypotheekadviseurs.

Hoelang worden mijn  
gegevens bewaard?
Als een woning wordt toegewezen en u 
wordt koper, dan worden uw gegevens 
bewaard totdat de garantietermijn van 
het project is verlopen. Indien u niet wordt 
toegewezen, dan worden de gegevens 
bewaard totdat het project is  uitverkocht.

Heeft u nog overige vragen?
Ons hele privacybeleid vindt u op de 
website van HSB onder het kopje contact. 
Neem gerust contact met ons op voor 
andere vragen. Stuur een e-mail naar 
 privacy@hsb-bouw.nl 


	Voornaam: 
	Voornaam_2: 
	Achternaam: 
	Achternaam_2: 
	Adres: 
	Adres_2: 
	Postcode: 
	Postcode_2: 
	Woonplaats: 
	Woonplaats_2: 
	Emailadres: 
	Emailadres_2: 
	Telefoonnummer: 
	Telefoonnummer_2: 
	Ik ga akkoord met de verwerking van mijn persoonsgegevens die ik hierboven heb ingevuld in: Off
	1e voorkeur: 
	6e voorkeur: 
	2e voorkeur: 
	7e voorkeur: 
	3e voorkeur: 
	8e voorkeur: 
	4e voorkeur: 
	9e voorkeur: 
	5e voorkeur: 
	10e voorkeur: 
	Opmerkingen: 
	Leeftijdsschaal: [20-30 jaar]


