
INSCHRIJFFORMULIER ORANJEKADE FASE 1 
58 WONINGEN, WOONGEBOUW B, E & I 

 

Naam en voorletters inschrijver:............................................................................................... 

• Geef hieronder je voorkeur(en) aan voor de verschillende bouwnummers in volgorde van 

belangrijkheid. 

 

• Voor fase 1 heb je de mogelijkheid om je in te schrijven voor woongebouw B, E en/of I. 

Voorkeur Woongebouw Bouwnummer 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

• Om deel te nemen aan de inschrijving van Oranjekade fase 1 dient dit inschrijfformulier uiterlijk 

maandag 14 december 2020 om 09.00 uur in het bezit te zijn bij één van de makelaars. 

Let op: Per huishouden kan één formulier worden ingediend. 

Verstuur het ingevulde formulier per mail naar de makelaar van jouw voorkeur: 

   
  

  

  

 

• Nadat de inschrijftermijn is gesloten worden de woningen toegewezen. Uiterlijk woensdag 23 

december 2020 hoor je of je één van de woningen van jouw voorkeur(en) toegewezen hebt 

gekregen. Is dat het geval, dan neemt de makelaar contact met je op voor een (telefonisch) 

verkoopgesprek. Tijdens dit verkoopgesprek worden relevante zaken besproken met betrekking 

tot de aankoop van een nieuwbouwwoning. 

 

• Heb je (nog) geen woning toegewezen gekregen, dan ontvang je hiervan een bericht via de mail. 

Je wordt in dat geval automatisch op de reservelijst genoteerd. 

  

vb&t nieuwbouw makelaars 

mailadres: 

nieuwbouw@eravbtmakelaars.nl 

Van Santvoort Makelaars 

mailadres: 

nieuwbouw@eindhoven.vansantvoort.nl 

 

 



INSCHRIJFFORMULIER ORANJEKADE FASE 1 
58 WONINGEN, WOONGEBOUW B, E & I 

Persoonlijke gegevens 

Wij verzoeken je vriendelijk om de onderstaande velden zo volledig mogelijk in te vullen.  

Bij * s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is. 

Gegevens inschrijver 

Aanhef dhr./mevr.* 

Voornamen (voluit)  

Achternaam  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Geboortedatum  

Telefoonnummer mobiel  

Telefoonnummer overig  

E-mail  

 

Gegevens partner 

Aanhef dhr./mevr.* 

Voornaam partner  

Achternaam partner  

Telefoonnummer mobiel  

Telefoonnummer overig  

E-mail  

 

Overige velden 

Wij hebben een: koopwoning / huurwoning / thuiswonend * 
 
Anders; ………………………………………………………. 

Ik heb al een financiële check laten 
opstellen waar uit blijkt dat ik de woning 
kan betalen:  

 
Ja / nee* 

Overige opmerkingen  

 


