Inschrijfformulier Hellasduin
Wij vragen u vriendelijk dit formulier volledig en in blokletters in te vullen en te e-mailen naar
info@hellasduin.nl

Toelichting op het inschrijfformulier:
•	Wie een appartement wil verwerven dient lid te worden van Vereniging kopers Hellasduin. Men kan lid worden
na het overleggen van een solvabiliteitsverklaring (toekomstig lid moet aantonen dat financiering van
appartement haalbaar is) en het betalen van inleggeld van € 42.000,-. Jaarlijkse contributie is € 250,- per jaar.
•	Pas nadat koper lid is geworden van Hellasduin kan de keuze worden vastgelegd met een
reserveringsovereenkomst.
•	Per (toekomstig) huishouden mag slechts één inschrijfformulier worden ingediend. Als u met een partner koopt,
dient u ook samen met uw partner het inschrijfformulier in te vullen.
•	Wanneer u vragen heeft over dit inschrijfformulier, dan kunt u contact opnemen met de makelaars van
Korff de Gidts Makelaardij via telefoonnummer 070 3 55 84 00.
•	De inschrijving is geheel vrijblijvend. Zowel de inschrijver als de Vereniging Kopers Hellasduin verplichten zich
niet tot (ver)koop over te gaan. Partijen kunnen aan de invulling van het inschrijfformulier geen rechten
ontlenen.
•	De Vereniging Kopers Hellasduin is opgericht om het project Hellasduin door middel van Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap (CPO) te ontwikkelen.

De op dit formulier ingevulde gegevens en de eventueel nader te overleggen gegevens worden opgenomen in de
door ons gevoerde administratie en zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld.
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Persoonlijke gegevens aanvrager(s):
Aanvrager

Partner

Westduin type appartement

Oostduin type appartement

Achternaam
Voornamen (voluit)
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Geboorteplaats
Telefoon privé
Telefoon mobiel
E-mailadres

Mijn/onze interesse gaat uit naar:
Voorkeur
1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e

Huidige woonsituatie aanvrager en partner:
			

Aanvrager

Partner

Huurwoning		

Ja

Nee *

Ja

Nee *

Koopwoning		

Ja

Nee *

Ja

Nee *

Verwachte verkoopopbrengst van

€

€

Huidige hypotheekschuld		

€

€

* s.v.p. hetgeen niet van toepassing is doorhalen
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Gegevens over het inkomen:
			

Aanvrager

Partner

Jaarinkomen		

€

€

Vast dienstverband		

Ja

Nee *

Ja

Nee *

Zelfstandig ondernemer 		

Ja

Nee *

Ja

Nee *

Pensioen 		

Ja

Nee *

Ja

Nee *

Ja

Nee *

Heeft u of uw partner direct
opvraagbaar vermogen naast
de verkoop van uw woning		
Indien ja, hoeveel?		

€

* s.v.p. hetgeen niet van toepassing is doorhalen

Vermogenspositie:
Om in aanmerking te komen voor een appartement vraagt de Vereniging bij de ondertekening van een reserverings
overeenkomst een solvabiliteitsverklaring, waarbij op basis van uw inkomen en vermogen wordt bekeken of u financieel
in staat zult zijn om het door u gewenste appartement te kopen.
De solvabiliteitsverklaring kan worden geleverd door een accountant, een bank of een andere financiële instelling.
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen (u kunt hier bijvoorbeeld ook aangeven dat u de woning
uit eigen middelen kunt betalen)? Vul deze dan hieronder in. Wij helpen u graag.

Meer informatie over de woningen vindt u op de website www.hellasduin.nl.
Handtekening aanvrager:

Handtekening partner/mede-aanvrager:

Plaats en datum:

Wij vragen u vriendelijk dit formulier volledig ingevuld te e-mailen naar info@hellasduin.nl
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