Inschrijfformulier CPO Parkwoningen Sphinxtuin
Via dit formulier schrijft u zich in en neemt u een optie op een woning binnen
het project Parkwoningen Sphinxtuin. Voor optieneming geldt ‘wie het eerst
komt, het eerst maalt’. Een optieneming is volledig indien wij binnen twee dagen nadat het
inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend binnen is bij Urbannerdam en ook het inschrijfgeld
a € 500,- hebben ontvangen.
Het inschrijfgeld dient u over te maken op IBAN NL88RABO 0145960773 ten name van Urbannerdam
te Rotterdam onder vermelding van “Inschrijfgeld Parkwoningen Sphinxtuin” plus uw naam. Houdt u
rekening met verwerkingstijd bij de bank. Urbannerdam controleert de inschrijving op compleetheid.
Het rangnummer wordt toegekend op basis van het tijdstip waarop het inschrijfformulier binnen is bij
Urbannerdam.
Nadat de inschrijving compleet is heeft u een week bedenktijd. In die week plant u een oriënterend
gesprek met de architect, waarin het concept CPO nader wordt toegelicht, de woonwensen worden
besproken en inzicht in het vervolg proces wordt gegeven. Tijdens het gesprek is ook ruimte om
vragen te stellen. Na de week bedenktijd neemt u een definitief besluit om verder te gaan met het
project. Indien u verder gaat tekent u de
deelnameovereenkomst, levert u de financieringstoets in
waaruit blijkt dat uw financieringscapaciteit voldoende is
voor de beoogde woning en betaalt u € 1.000,deelnamegeld. Indien u niet verder gaat met het project
dan krijgt u € 400,- van het inschrijfgeld terug.
Woning nummer
Ondergetekenden wensen een optie te nemen op woning
nummer: ……………………………………..
Gegevens inschrijver CPO Parkwoningen Sphinxtuin
Voor – en achternaam: . ................................................................................................... Dhr./Mevr
Adres: ..................................................................................................................................................
Postcode en woonplaats: ....................................................................................................................
Telefoon: ....................................................... Mobiel ...........................................................................
E-mailadres: .........................................................................................................................................
Geboortedatum: ............................................ Geboorteplaats: ...........................................................
Beroep: ................................................................................................................................................
Burgerlijke staat: Gehuwd/ geregistreerd partner/ alleenstaand/ samenwonend/ thuiswonend

Gegevens partner (indien van toepassing)
Voor – en achternaam: . ................................................................................................... Dhr./Mevr
Adres: ..................................................................................................................................................
Postcode en woonplaats: ....................................................................................................................
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Telefoon: ....................................................... Mobiel ...........................................................................
E-mailadres: .........................................................................................................................................
Geboortedatum: ............................................ Geboorteplaats: ...........................................................
Beroep: ................................................................................................................................................
Burgerlijke staat: Gehuwd/ geregistreerd partner/ alleenstaand/ samenwonend/ thuiswonend
Per inschrijver en partner kan slechts één inschrijfformulier worden ingeleverd.

Urbannerdam
Heemraadssingel 319
3023 BG Rotterdam
Of via e-mail aan Hans Vos via h.vos@urbannerdam.nl

Ondertekening
Plaats ............................................................ Datum .........................................................................
Naam inschrijver ........................................... (evt) Naam partner ......................................................

Handtekening(en) .........................................

.....................................................

Algemene Bepalingen
Aan deze inschrijving kunnen geen rechten worden ontleend. De verstrekte gegevens worden
vertrouwelijk behandeld. Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in
behandeling genomen.
Vragen?
Heeft u vragen over het project of de procedure, neem dan gerust contact op met Hans Vos bij
Urbannerdam, via 010 280 6444 of rechtstreeks via 06 5272 6710 of h.vos@urbannerdam.nl

In te vullen door Urbannerdam
Bovengenoemde inschrijver heeft rangnummer:

Handtekening:

Datum ontvangst inschrijfformulier:

…………………………………….
Hans Vos

………………………………….
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