STOER WONEN

JULIAAN

LEKKER LEVEN

KOOPFORMULIER
Met dit koopformulier schrijf ik/schrijven wij ons in als kandidaat voor de koop van een huis in het
projectplan genaamd JULIAAN in Castricum.
GEGEVENS KANDIDAAT KOPER(S):
		Aspirant koper					Partner / medekoper
Naam:		

………………………………………........ m/v

………………………………………......... m/v

Voorletters:

………………………………………….… 		

………………………………………..……

Adres:		………………………………………….… 		………………………………………..……
PC/plaats:

………………………………………….… 		

………………………………………..……

Telefoon:

………………………………………….… 		

………………………………………..……

Mobiel:		………………………………………….… 		………………………………………..……
E-mail:		………………………………………….…		………………………………………..……
Dient u een voorbehoud voor financiering te maken?
				
Zo ja, kunt u een advies van uw hypotheekadviseur of fin. instelling overleggen?

Ja / Nee
Ja / Nee

GEÏNTERESSEERD IN BOUWNUMMER(S)
Hieronder kunt u uw voorkeur voor één of meerdere bouwnummers aangeven, in volgorde van
belangrijkheid. Wij gaan ervan uit dat de bouwnummers die niet door u worden vermeld, ook niet uw
belangstelling hebben. Zie achterzijde van dit formulier voor de selectievoorwaarden.
Voorkeur 1: ……………........... 		

Voorkeur 6: ……………...........		

Voorkeur 11: …………….........

Voorkeur 2: ……………...........

Voorkeur 7: ……………........... 		

Voorkeur 12: …………….........

Voorkeur 3: ……………...........

Voorkeur 8: ……………...........

Voorkeur 13: …………….........

Voorkeur 4: ……………........... 		

Voorkeur 9: ……………........... 		

Voorkeur 14: …………….........

Voorkeur 5: ……………........... 		

Voorkeur 10: …………….........

ONDERTEKENING
Ik/wij verkla(a)r(en) de gevraagde gegevens naar waarheid te hebben ingevuld. Tevens verkla(a)r(en) ik/wij
slechts één gezamenlijke inschrijving te hebben ingevuld.
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend:
Getekend te 					

		

Handtekening kandidaat:					

op
Handtekening partner / medekandidaat:

Dit formulier dient volledig ingevuld en samen met een kopie van uw legitimatiebewijs en (eventuele) partner uiterlijk op
maandag 26 februari 2018 vóór 12:00 uur s’middags in bezit te zijn van Hopman ERA Makelaars,
Torenstraat 2a te 1901 ED, Castricum of per mail: nieuwbouw@hopmanmakelaars.nl

STOER WONEN

JULIAAN

LEKKER LEVEN

TOELICHTING OP HET KOOPFORMULIER
• Per (toekomstig) huishouden mag slechts één koopformulier worden ingediend. Als u met een partner
koopt, dient u ook samen met uw partner het koopformulier in te vullen.
• De inschrijving is geheel vrijblijvend. Zowel de inschrijver als Biesterbos Planontwikkeling I bv verplichten
zich niet tot (ver)koop over te gaan. Partijen kunnen aan de invulling van het koopformulier geen
rechten ontlenen.
• Wanneer u vragen heeft over dit koopformulier of over JULIAAN, dan kunt u contact opnemen met
Hopman ERA Makelaars in Castricum.
SELECTIEVOORWAARDEN
Na de inschrijftermijn worden de bouwnummers toegewezen onder degenen die zich tijdig hebben ingeschreven. De ontwikkelaar beoordeelt samen met de makelaar aan welke kandidaat een bouwnummer
wordt gegund op basis van een combinatie van voorwaarden. Deze voorwaarden zijn o.a.: financiële voorbehouden, financiële gegoedheid, datum van inschrijving projectwebsite Juliaan. Met het invullen en ondertekenen van dit koopformulier verklaart u alles zorgvuldig te hebben gelezen. Aan het invullen en insturen
kan op voorhand op geen enkele wijze enig recht van toewijzing van een woning worden ontleend. Het
tekenen van de koopovereenkomst dient te geschieden binnen een termijn van 3 weken na toewijzing van
de woning.
BEKENDMAKING
Uiterlijk donderdag 1 maart 2018 ontvangt u via Hopman ERA Makelaars bericht of het bouwnummer van uw
keuze aan u wordt toegewezen.

Dit formulier dient volledig ingevuld en samen met een kopie van uw legitimatiebewijs en (eventuele) partner uiterlijk op
maandag 26 februari 2018 vóór 12:00 uur s’middags in bezit te zijn van Hopman ERA Makelaars,
Torenstraat 2a te 1901 ED, Castricum of per mail: nieuwbouw@hopmanmakelaars.nl

