Inschrijfformulier Klushuizen Rotterdam-west
Via dit inschrijfformulier meldt u zich aan als geïnteresseerde in deelname de Klushuizen Rotterdamwest. Deze inschrijving is vrijblijvend tot aan het moment dat u besluit om definitief deel te nemen aan
het project. Om in te kunnen schrijven dient u € 500,- inschrijfgeld* over te maken en een
financieringstoets in te leveren waaruit blijkt of uw financieringscapaciteit voldoende is. Urbannerdam
controleert de inschrijfformulieren en financieringstoetsen en zal door middel van loting een rangorde
toekennen. Op basis van rangorde wordt per woning bepaald welke inschrijver als eerste uitgenodigd
wordt om deel te nemen aan het startgesprek van het project en welke inschrijvers op de reservelijst
komen (elk met een eigen rangnummer).
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar IBAN NL88RABO 0145960773 ten name van Urbannerdam
te Rotterdam onder vermelding van uw naam en ‘Inschrijfgeld Klushuizen Rotterdam-west’.

Gegevens inschrijver Klushuizen Rotterdam-west
Voor – en achternaam:

Dhr./Mevr. ……………………………………………………………………..

Straatnaam: …………………………………………………………………………………………………….
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. …………………………………………………………………

Straatnaam:…………………………………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats: …………………………………………………………………………………
Telefoon:………………………………………………Mobiel:……………………………………………
E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………….
Geboortedatum: ………………………………Geboorteplaats: ……………………………………….
Beroep: ……………………………………………………………………………………………………..
Burgerlijke staat: Gehuwd- geregistreerd partner/alleenstaand/samenwonend/thuiswonend

Geef hier uw voorkeur voor een van de klushuizen aan. U kunt meerdere klushuizen aankruisen, u zult
dan voor die woningen mee geloot worden. Prioriteit van voorkeur zal niet meegenomen worden.

o

Woning Mathenesserweg 123a

Minimale financieringseis: € 335.000,-

o

Woning Taanderstraat 61a

Minimale financieringseis: € 273.000,-

* Indien u na het startgesprek niet deelneemt aan het project krijgt u het inschrijfgeld niet retour.

Per inschrijver en partner kan slechts één inschrijfformulier worden ingeleverd.
Uw inschrijfformulier én financieringstoets dient vóór 5 maart 17:00 uur binnen te zijn bij
Urbannerdam.
Urbannerdam
Heemraadssingel319
3023 BG Rotterdam
010 – 280 64 44
Of via e-mail aan Bram Dorsman via b.dorsman@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.

* Indien u na het startgesprek niet deelneemt aan het project krijgt u het inschrijfgeld niet retour.

