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Inschrijfformulier ten behoeve van het verkrijgen van een optie op een halfvrijstaande woning in het 

project Goudplevier.

Naam inschrijver(s):

Straat en huisnummer:

Postcode:       Plaats:

Telefoon thuis:

Mobiel telefoonnummer:

E-mailadres inschrijver:

Verkoop eigen woning / financiering (doorhalen wat niet van toepassing is)

Huidige woning: +  huur / eigendom / inwonend

Financiering:  +  financiering nog nader uit te zoeken / financiering uitgezocht en  

    geen probleem / geen financieringsvoorbehoud benodigd

Het kan zijn dat dit bij de toewijzing een rol speelt. 

Voorkeuren

Mijn / onze voorkeur gaat uit naar:

Hoe meer bouwnummers u invult, hoe groter de kans op toewijzing. Wij gaan ervan uit dat u alleen 

belangstelling heeft voor de bouwnummers die u heeft ingevuld.

Inschrijf  
Versie: 24 april 2018

formulier  

Voorkeur 1 Bouwnummer:

Bouwnummer:Voorkeur 2

Voorkeur 3

Voorkeur 4

Voorkeur 5

Voorkeur 6

Voorkeur 7

Voorkeur 8

Voorkeur 9

Bouwnummer:

Bouwnummer:

Bouwnummer:

Bouwnummer:

Bouwnummer:

Bouwnummer:

Bouwnummer:

Bouwnummer:Voorkeur 10
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Verklaring en ondertekening 

De inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, wat inhoudt dat uitsluitend de op dit 

inschrijfformulier vermelde inschrijver op het opgegeven woonadres in aanmerking kan komen.

Graag ontvangen wij het inschrijfformulier volledig ingevuld (naar waarheid) en ondertekend uiterlijk  

maandag 7 mei 2018 om 12:00 uur retour. U kunt het formulier mailen naar / langsbrengen bij:

 Post-/bezoekadres:    Emailadres:

+ Pegasus Vastgoed   + info@pegasusvastgoed.nl

 T.a.v. Sjoerd Knol   

 Leonard Springerlaan 19     

 9727 KB Groningen

+ Boekholt Nieuwbouwspecialist  + nieuwbouw@boekholt-partners.nl 

 T.a.v. Maarten Gijgink 

 Damsterdiep 34

 9711 SL Groningen

Pegasus Vastgoed en Boekholt Nieuwbouwspecialist zijn niet aansprakelijk voor het niet (tijdig) 

ontvangen en/of onjuist ingevulde inschrijfformulieren.

Plaats:                          Datum:                    Handtekening:

Als blijkt dat voor één of meer bouwnummers meerdere belangstellenden zijn, wordt de 

toewijzingsvolgorde op dinsdag 8 mei 2018 vastgesteld door ons: Pegasus Vastgoed, Boekholt 

Nieuwbouwspecialist en KUUB. Alle inschrijvers worden z.s.m. geinformeerd over of wij de voorkeur 

kunnen honoreren met een optie. Wanneer wij uw voorkeur niet kunnen honoreren dan wordt u op 

een reservelijst geplaatst. 


