
Inschrijfformulier 
Groot Goed (exclusieve villa’s) Ridderkerk  

 
De op dit formulier ingevulde gegevens en de eventueel nader te overleggen gegevens worden opgenomen in de door Ooms gevoerde admini-

stratie.  

 

Persoonlijke gegevens 
 Aspirant koper  Partner / medekoper 

Naam  ………………………………………..………………. m / v ..……………………..………………………………… m / v 

Voornamen voluit  ………………………….……………………………………… …………..……………………………………………………… 
Geboorteplaats …………..…………………………………………………… ………………..………………………………………………… 
Geboortedatum ………………..………………………………………………… …………………..……………………………………………… 

Adres ……………………..…………………………………………… ………………………..………………………………………… 
Woonplaats met postcode …………………………..……………………………………… ……………………………..…………………………………… 

Telefoon overdag ………………………………..………………………………… …………………………………..……………………………… 
Telefoon ´s avonds ……………………………………..…………………………… ………………………………………..………………………… 

Op vakantie  van………………………..t/m……………………………….. ………………………………………………………………….. 
e-mail ………………………………………………………………….. …………………………………………………………………. 

Beroep …………………………………………..……………………… ………………………………………….……………………… 
Burgerlijke staat O ongehuwd O geregistreerd partnerschap 

 O gehuwd  gemeenschap van goederen O gehuwd  huwelijksvoorwaarden 

 
Werkgever 

Naam bedrijf ……..…………………………………………………………… …………………………………………………………………. 

Plaats bedrijf …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. 

Bruto maandsalaris ………….……………………………………………………… …………………………………………………………………. 

In dienst vanaf …………….…………………………………………………… …………………………………………………………………. 

 
Samenstelling huishouden 

Aantal personen  …… personen  

 O alleenstaand O getrouwd / samenwonend 

 O alleenstaand met …… kind(eren) O getrouwd / samenwonend met …… kind(eren) 

 

Voorkeur bouwnummers 
Naar welk type WONING op welke KAVEL gaat uw voorkeur uit?   

1ekeus  

Type woning 

Kavelnr. 

 

…………….. 

…………….. 

3e keus  

Type woning 

Kavelnr. 

 

…………….. 

…………….. 

  

2e keus  

Type woning 

Kavelnr. 

 

…………….. 

…………….. 

4e keus 

Type woning 

Kavelnr. 

 

…………….. 

…………….. 

    

 

Huidige woning 
Uw huidige woning is een O koopwoning 

O huurwoning 

Welk type is uw huidige 

woning? 

O tussenhuis 

O hoekwoning / half vrijstaand 

O vrijstaand 

O appartement / flat / portiekwoning 

    

Bij een Koopwoning: 

Is uw woning belast met  een 

hypothecaire  geldlening? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bedrag restant schuld …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geschatte verkoopwaarde …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Naam hypotheekinstelling 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wilt u vrijblijvend 

geïnformeerd worden over de 

verkoop van uw huidige 

woning?  

O ja 

O nee 

 

Bij een Huurwoning: 

Wat is de kale huurprijs van 

uw woning? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Wie is de verhuurder? …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Financiering / financiële middelen 
Welk bedrag heeft u zelf aan 

eigen geld beschikbaar voor 

aankoop van de woning? 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Heeft u of uw partner naast 

een evt. hypotheek nog 

andere persoonlijke financiële 

verplichtingen? 

 

 

 

O nee / O ja        Bedrag lening Euro: ………………………….     Bedrag maandbetaling Euro: …..……………….            

 
 
                                    Reden andere woning 

 U kunt meerdere redenen aankruisen 

O werk / studie O huwelijk / samenwonen O zelfstandig wonen 

O inkomen O samenstelling huishouden O hoogte woonlasten 

O gezondheid / leeftijd O huidige woonomgeving O anders nl…………… 

  
Loting  
Zodra de inschrijftermijn is afgelopen zullen de kavels, indien er meerdere kandidaten per kavelnummer zijn, via een 
loting worden toegewezen. Kandidaten die aan de workshop hebben deelgenomen hebben een grotere kans.  

 

Laatste vraag 
Hoe bent u met het project in aanraking gekomen? U kunt meerdere antwoorden aankruisen. 
O via advertentie                     O via www.funda.nl   O berichtgeving krant  
O via Flyer                 O verkoopbord bouwlocatie O Nieuwsbrief 
O via Woonwinkel                O via site makelaars  O via projectsite  
O anders, nl. ……………………………………. 
 

Dit formulier is geheel vrijblijvend, zowel de ingeschrevene(n) als de verkoper verplichten zich niet tot koop of verkoop. 

Bovenstaande vragen zijn naar waarheid ingevuld. De op dit formulier ingevulde gegevens worden vertrouwelijk 

behandeld. Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in de behandeling genomen. 

 

Handtekening Plaats en datum 

……………………………………………………………… ………………………………………………………………….. 

 
Indien u in aanmerking wenst te komen voor dit schitterende project dient dit inschrijfformulier 
UITERLIJK vóór maandag 6 februari om 9:00 uur in bezit te zijn van Ooms Makelaars Dordrecht.  
 
U kunt dit formulier in leveren bij ons kantoor of toe te zenden naar: 

 
OOMS MAKELAARS   EMAIL: dordrecht@ooms.com  
Johan de Wittstraat 40  TEL: (078) 614 43 33 
3311 KJ Dordrecht    
 

 

 
 
  


