Inschrijfformulier CPO Toekomstig Wonen in Chaam

Via dit inschrijfformulier meldt u zich aan als geïnteresseerde voor de reservelijst voor deelname aan
CPO Toekomstig Wonen in Chaam. Deze inschrijving is vrijblijvend tot aan het moment dat u wordt
uitgenodigd om deel te nemen en u besluit om deel te nemen aan het project. Om uw deelname
definitief te maken dient u dan eerst € 500,- inschrijfgeld* over te maken en een financieringstoets in
te leveren waaruit blijkt wat uw maximale financieringscapaciteit is. Uw deelname bevestigd u
vervolgens nadat u een oriënterend gesprek heeft gehad door het betalen van € 1.000,- aan
deelnamegeld.
U kunt het inschrijfgeld te zijner tijd overmaken aan de CPO vereniging. U krijgt daarvoor dan een
apart betalingsverzoek.

Gegevens inschrijver CPO Toekomstig Wonen in Chaam
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

Voorkeur woningtype (aanvinken wat van toepassing is)
o

Tussenwoning

o

Hoekwoning

o

Twee-onder-een-kap woning

o

Vrijstaande woning

Per inschrijver en partner kan slechts één inschrijfformulier worden ingeleverd.
* Indien u niet definitief deelneemt aan het project krijgt u het inschrijfgeld retour. Indien u verder gaat
met het proces wordt het inschrijfgeld en deelname geld gebruikt als eerste inleg voor de vereniging.

Urbannerdam
Heemraadssingel319
3023 BG Rotterdam
010 – 280 64 44
Of via e-mail aan Hans Vos via email 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.
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