INSCHRIJFFORMULIER
Dit formulier s.v.p. in blokletters invullen
Voornaam* 				
Naam* 				
Woonplaats 				
E-mailadres* 				
Telefoonnummer* 				
Leeftijdsschaal 20-30 / 30-40 / 40-50 / 50-60 / 60-70 / ouder dan 70

doorhalen wat niet van toepassing is

Opmerkingen
											
*

Verplichte velden
Ik ga akkoord met de verwerking van mijn persoonsgegevens die ik hierboven heb ingevuld in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Onderstaand kunt u uw voorkeur voor één of meerdere bouwnummers in volgorde aangeven.
Wij gaan ervan uit dat u geen belangstelling heeft voor de bouwnummers die u niet opgeeft!
Bouwnummers
1e voorkeur:

6e voorkeur: 					

2e voorkeur:

7e voorkeur: 					

3e voorkeur:

8e voorkeur: 					

4e voorkeur:

9e voorkeur: 					

5e voorkeur:

10e voorkeur: 					

VERKOOP EN INLICHTINGEN
Brecheisen Makelaars BV
Middenburcht 23
Vleuten

T 030 - 666 39 98
I www.brecheisen.nl
E nieuwbouw@brecheisen.nl

De Keizer makelaarsgroep
Pastoor Ohllaan 2
Vleuten

T 030 - 600 82 40
I www.dekeizer.nl
E nieuwbouw@dekeizer.nl

LET OP!
- Inschrijfformulieren die onvolledig of niet juist zijn ingevuld, worden uitgesloten van de toewijzing.
- Formulieren ingeleverd op andere locaties dan hieronder aangegeven worden niet in behandeling genomen.
- De koop- aannemingsovereenkomst wordt uitsluitend op naam gesteld van de aanvrager/partner die vermeld is/zijn
op dit inschrijfformulier. Inschrijvingen zijn niet overdraagbaar.
- Deze inschrijving is geheel vrijblijvend, er kunnen géén rechten aan worden ontleend.
- De inschrijving sluit op maandag 19 november 2018 om 18.00 uur, het inschrijfformulier dient dan volledig ingevuld,
samen met een kopie legitimatie, in bezit te zijn van één van de onderstaande makelaarskantoren.
Dit formulier uitsluitend inleveren bij onderstaande makelaars.

Door het invullen en inleveren van dit
formulier gaat u akkoord met de verwerking
van uw gegevens door HSB en de
desbetreffende projectmakelaars.
Waar worden mijn gegevens voor
gebruikt?
Uw geslacht, voornamen en naam
worden gebruikt om u correct aan te
spreken bij correspondentie. Uw e-mailadres
wordt gebruikt om u te informeren over de
uitkomst van uw inschrijving.

Met wie worden mijn gegevens gedeeld?
Uw gegevens en statistieken van dit project
worden gedeeld met de desbetreffende
projectontwikkelaar en administrateur van
HSB en de betrokken makelaars.
Als een woning wordt toegewezen en
u wordt koper, dan worden uw gegevens
ook gedeeld met de betrokken notaris
en hypotheekadviseurs.

Hoelang worden mijn gegevens
bewaard?
Als een woning wordt toegewezen en u
wordt koper, dan worden uw gegevens
bewaard totdat de garantietermijn van het
project is verlopen. Indien u niet wordt
toegewezen dan worden de gegevens
bewaard totdat het project is uitverkocht.
Heeft u nog overige vragen?
Ons hele privacybeleid vindt u op de website
van HSB onder het kopje contact. Neem
gerust contact met ons op voor andere
vragen. Stuur een e-mail naar
privacy@hsb-bouw.nl
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