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Inschrijfformulier   
 

Inschrijfformulier voor de toewijzing van de bouwnummers voor Superlofts Groningen. 
 

Naam inschrijver(s):   …......................................................................................... 

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

Straat en huisnummer:  ............................................................................................ 

Postcode:    ……………..…………… Plaats: …..……………………………..…….…..… 

Telefoon thuis:   ............................................................................................ 

Mobiel telefoonnummer:  ........................................................................................... 

E-mailadres:   ............................................................................................ 

 

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

Huidige woning:  huur / eigendom / inwonend  

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

geen probleem (verklaring bank bijgevoegd) / geen 

financieringsvoorbehoud benodigd  

 

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

toewijzingsprocedure, zie de derde pagina.  
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Mijn / onze voorkeur gaat uit naar: 

Voorkeur 1 Bouwnummer:  Voorkeur 6 Bouwnummer: 

Voorkeur 2 Bouwnummer:  Voorkeur 7 Bouwnummer: 

Voorkeur 3 Bouwnummer:  Voorkeur 8 Bouwnummer: 

Voorkeur 4 Bouwnummer:   Voorkeur 9 Bouwnummer:  

Voorkeur 5 Bouwnummer:  Voorkeur 10 Bouwnummer: 

 

Hoe meer bouwnummers je invult, hoe groter de kans op toewijzing. Wij gaan er vanuit dat 

je daadwerkelijk belangstelling hebt voor de bouwnummers die je hebt ingevuld. 

 

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 11 maart 2019 om 12:00 uur retour. Je kunt het formulier opsturen of 

langsbrengen bij:  

 

Post-/bezoekadres:     E-mailadres:  

Pegasus Vastgoed      info@pegasusvastgoed.nl 

My Office Stadspark  

Leonard Springerlaan 35     

9723 AT Groningen 

 

Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet (tijdig) ontvangen en/of onjuist ingevulde 

inschrijfformulieren. 

 

Plaats:  Datum:    Handtekening: 

 

…………………………..  ………………………….   …………………………. 
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Toewijzingsprocedure  

Deze pagina hoef je niet in te leveren bij de inschrijving.  

 

▪ We stellen de toewijzingsvolgorde in de week van 11 tot 15 maart 2019 vast.  

▪ Indien er meerdere inschrijvingen met dezelfde voorbehouden zijn op een 

bouwnummer, dan maken we gebruik van een loting.     

▪ Wij informeren alle inschrijvers uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 of wij de voorkeur 

kunnen honoreren met een optie. Dit gebeurt per mail of telefonisch. Wanneer wij je 

voorkeur niet kunnen honoreren dan word je op een reservelijst geplaatst. 

▪ 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. 

▪ Er wordt maximaal 1 loft per persoon toegewezen. 

 


