
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inschrijfformulier Park Vronesteyn Voorburg 
 

Wij vragen u vriendelijk uw belangstelling kenbaar te maken middels het volledig en in blokletters invullen van dit 
formulier. De op dit formulier ingevulde gegevens en de eventueel nader te overleggen gegevens worden opgenomen 

in de door Schouten, Makelaarskantoor Reichman & Rommelaar en Makelaardij WVK gevoerde administraties en 
zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld.   

Persoonlijke gegevens 
            Aspirant koper                       heer/mevrouw            Partner / medekoper             heer/mevrouw 

Naam …………………………………………………… …………………………………………………… 
Voornamen …………………………………………………… …………………………………………………… 

Geboorteplaats …………………………………………………… …………………………………………………… 
Geboortedatum …………………………………………………… …………………………………………………… 

Nationaliteit …………………………………………………… …………………………………………………… 
Adres …………………………………………………… …………………………………………………… 

PC + woonplaats …………………………………………………… …………………………………………………… 
Telefoon overdag …………………………………………………… …………………………………………………… 

Telefoon ‘s-avonds …………………………………………………… …………………………………………………… 
Beroep …………………………………………………… …………………………………………………… 

Email-adres …………………………………………………… …………………………………………………… 
Burgerlijke staat           O ongehuwd            O geregistreerd partnerschap 

           O gehuwd  gemeenschap van goederen            O gehuwd  huwelijksvoorwaarden 
 

Op welke wijze bent u 
op dit project 

geattendeerd? 

           
          O advertentie in: …………………………                      O ontwikkelaar                         
          O Facebook                                                                  O anders, n.l. ……………………….. 
          O verkoopdoek 
          O via makelaars 
                        
                                                                                                                
                          

 ** svp doorhalen hetgeen niet van toepassing is 
 
Werkgever 

Naam bedrijf …………………………………………… …………………………………………………… 
Bruto jaarsalaris …………………………………………… …………………………………………………… 

In dienst vanaf …………………………………………… …………………………………………………… 
 
Huidige woning 

Uw huidige woning           O huurwoning 
is een          O koopwoning 

    
Koopwoning 

Is uw woning belast 
met een hypothecaire 

geldlening? 

          
         O nee 
         O ja 

Naam 
hypotheekinstelling 

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

 
Bedrag restant schuld 

 
          €  …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Geschatte 
verkoopwaarde 

          €  …………………………………………………………………………………………………………… 
 

                            (z.o.z) 



   
 
       

 
 
 

 
 
 
 
 
Huurwoning 

Wat is de kale 
huurprijs? 

 
€  …………………………………………………………………………………………………………… 

     
            Financiering / financiële middelen 

Bent u voornemens 
eigen geld voor de 

aankoop van de woning 
te gebruiken? 

 
 
O nee                                                                          O ja, namelijk    €    ………………………………… 

Heeft u of uw partner 
persoonlijke financiële 

verplichtingen? 

O nee 
 
O ja 

Bedrag lening 
 

Bedrag maandbetaling 

€   ………………………………… 
 
€   ………………………………… 

 
Naar welke villa gaat uw 

voorkeur uit? 
Voorkeur Villa 

 1e keus:                              
 2e keus:                              
 3e keus:                              
 4e keus:                              
                   

  
      

    Vakantie 
Wij zijn op vakantie van………………………………………  tot   …………………………………………… 

  
     

Dit formulier is geheel vrijblijvend, zowel de ingeschrevene(n) als de verkoper verplichten zich niet tot koop of verkoop. De op dit formulier ingevulde 
gegevens en de eventueel nader te overleggen gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Indien u bezwaar heeft tegen het verstrekken van de 
gevraagde informatie, kan e.e.a. worden toegelicht in een persoonlijk gesprek. Bovenstaande vragen zijn naar waarheid ingevuld.  
 
 Handtekening(en)                                                       Plaats en datum 

 

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

 

 

 
                                                                             
 
 
                                                                       
 
 

  
Makelaarskantoor                                                                           Makelaardij WVK    
Reichman & Rommelaar                                                                Nieuwbouw en projectbegeleiding 
Cornelis de Wittlaan 39                                                                  Parkweg 319 
2582 AB Den Haag                                                                          2271 BD Voorburg 
Tel: 070 354 66 00                                                                           Tel: 070 386 12 10 
Nieuwbouw@reichmanenrommelaar.nl                                      Nieuwbouw@wvk.nl   
 

 


