
Datum    : _______________________________________________________________________
Gegevens aanvrager:
Naam    : _____________________________________________________________ dhr/mevr *
Voornamen voluit  : _______________________________________________________________________
Adres    : _______________________________________________________________________
Postcode en woonplaats : _______________________________________________________________________
Telefoon   : privé: _________________ werk/mobiel:  _____________________________________
E-mail    : _______________________________________________________________________
Geboortedatum en plaats : _______________________________________________________________________
Beroep    : _______________________________________________________________________
Naam werkgever  : _______________________________________________________________________
Burgerlijke staat   o gehuwd: gemeenschap van goederen/huwelijkse voorwaarden *
    o ongehuwd
    o samenwonend met/zonder samenlevingscontract
Huidige woonsitua�e  o huurwoning   o koopwoning  o inwonend   

Gegevens medeaanvrager:
Naam    : _____________________________________________________________ dhr/mevr *
Voornamen voluit  : _______________________________________________________________________
Adres    : _______________________________________________________________________
Postcode en woonplaats : _______________________________________________________________________
Telefoon   : privé: _________________ werk/mobiel: _____________________________________
E-mail    : _______________________________________________________________________
Geboortedatum en plaats : _______________________________________________________________________
Beroep    : _______________________________________________________________________
Naam werkgever  : _______________________________________________________________________
Burgerlijke staat   o gehuwd: gemeenschap van goederen/huwelijkse voorwaarden *
    o ongehuwd
    o samenwonend met/zonder samenlevingscontract
Huidige woonsitua�e  o huurwoning   o koopwoning  o inwonend   

Naar welk bouwnummer gaat uw voorkeur uit?
1e keus: bouwnummer __________________________  5e keus: bouwnummer ___________________________
2e keus: bouwnummer __________________________  6e keus: bouwnummer ___________________________
3e keus: bouwnummer __________________________  7e keus: bouwnummer ___________________________
4e keus: bouwnummer __________________________   8e keus: bouwnummer ___________________________

• De inschrijving sluit op dinsdag 1 oktober 2019 om 12.00 uur, het inschrijfformulier dient ingeleverd te worden bij 
 Nieuwbouw Centrum Apeldoorn, Roggestraat 167 in Apeldoorn (openings�jden maandag t/m vrijdag 13.00 – 17.00 uur 
 en zaterdag 09.00 – 12.00 uur). Buiten openings�jden van NCA kunt u het formulier inleveren bij Hunink & Holtrigter, 
 Loolaan 554 of Rodenburg Makelaars, Paslaan 20 te Apeldoorn;
• Bij overschrijving op een bepaald bouwnummer zal er een toewijzing plaatsvinden;
• Na de toewijzing zullen de makelaars alle mensen die een bouwnummer hebben toegewezen gekregen benaderen voor het nemen 
 van een op�e en het maken van een afspraak;
• Wanneer u geen woning  toegewezen hee� gekregen, wordt u op de reservelijst gezet;
• Zodra een bouwnummer vrij van op�e komt, wordt de eerstvolgende van de reservelijst benaderd;
• Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen;
• Inschrijfformulieren die na de slui�ng van de inschrij�ermijn binnenkomen, worden automa�sch achteraan de reservelijst gezet;
• Over de uitslag van de toewijzing kan niet worden gecorrespondeerd;
• Aan deze inschrijving kunnen geen rechten worden ontleend. In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming 
 (AVG) verwijzen wij u naar de privacy verklaring op onze website www.nieuwbouwcentrumapeldoorn.nl.

Wilt u onderstaande vragen zo volledig mogelijk invullen? 
Aanmelding geschiedt geheel vrijblijvend en zonder koopverplich�ng. 

o aankruisen wat van toepassing is              * doorhalen wat niet van toepassing is
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