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Inschrijfformulier

Wij verzoeken u vriendelijk om het onderstaande -in BLOKLETTERS- volledig in te vullen. 
Inschrijving geschiedt geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen tot koop. 
Bij * s.v.p. aanvinken wat van toepassing is.

Personalia
Inschrijver

dhr.

mevr.*

Ja

Nee

Ja

Nee

partner

Voorletter(s)
Achternaam
Adres
Postcode + woonplaats
Geboortedatum
Beroep
Burgerlijke staat
Telefoonnr. privé
Telefoonnr. mobiel
E-mailadres

Financiering
Heeft u voor de aanschaf

Benodigde hypotheek €

een financiering nodig? *
Heeft u interesse in een
vrijblijvend gesprek met
een hypotheek adviseur? *
Woont nu in een

huurwoning

koopwoning

anders, nl.

dhr.

mevr.*

Wij verzoeken u om in de onderstaande lijst uw keuze in volgorde van voorkeur aan te geven.
U bent niet verplicht om meer dan één keuze aan te geven. Wij gaan ervan uit dat de
bouwnummers, die niet worden gekozen, ook niet uw belangstelling hebben.

Appartementen / penthouses
type		

verdieping		

bouwnummer		

A		2			11
		3			21
		4			31

B		2			12
		3			22
		4			32

C		2			13
		3			23
		4			33

D		2			14
		3			24
		4			34

E		2			15
		3			25
		4			35

F		2			16
		3			26
		4			36

G		2			17
		3			27
		4			37

H		2			18
		3			28
		4			38
		5			43
		6			49
		7			54

I		2			19
		3			29
		4			39
		5			44
		6			50

voorkeur (1, 2, 3, ...)

type		

verdieping		

bouwnummer		

J		2			20
		3			30
		4			40
		5			45
		6			51

K		5			41
L		5			42
		6			48

M		5			46
N		6			47
O		6			52
P		7			53
Q		7			55
Kadewoningen
bouwnummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

voorkeur (1, 2, 3, ...)

voorkeur (1, 2, 3, ...)

Parkeren
Iedere woning wordt verkocht inclusief 1 standaard parkeerplaats
(maatvoering ca. 5,1 x 2,3 m) t.w.v. € 20.000,-.

Autolift
Parkeerlaag 2 is alleen bereikbaar met een autolift. Indien u een parkeerplaats op deze
verdieping krijgt toegewezen ontvang u een verrekening op de koopsom van € 6.000,- minder.

Servicekosten
De geschatte servicekosten zonder lift zijn ca. € 25, de servicekosten met autolift zijn
ca. € 55 per maand.

Ruimere parkeerplaatsen
Er is een beperkt aantal extra ruimere parkeerplaatsen beschikbaar in twee soorten:
Large 		

maatvoering ca. 5,1 x 2,9 m 			

meerprijs € 3.500,-

XL 		

maatvoering ca. 5,1 x 4,3 m			

meerprijs € 10.000,-

		

(hoekplaatsen met mogelijkheid stallen motor)			

U kunt onderstaand uw voorkeur aangeven *
Parkeerplaats met autolift					
Parkeerplaats op de begane grond of 1e parkeerlaag		
Geen voorkeur							
Ik ben geïnteresseerd in een L parkeerplaats			
Ik ben geïnteresseerd in een XL parkeerplaats			

Deelauto’s
In het gebouw komen deelauto’s. Het kan zijn dat u helemaal niet geïnteresseerd bent in
een parkeerplaats. Graag vernemen wij dat ook. *
Ik ben NIET geïnteresseerd in een parkeerplaats			

De ontwikkelaar zal uiteindelijk een parkeerplaats toewijzen per woning en zal proberen zo
goed mogelijk rekening te houden met uw wensen.

Bij * s.v.p. aanvinken wat van toepassing is.

Duurzaamheid
In het project bestaat de mogelijkheid voor een beperkt aantal woningen een zonnepanelen
pakket (8 stuks) aan te bieden. Deze panelen zijn voor extra stroomopwekking van uw privé
appartement. Dit pakket wordt aangeboden voor een bedrag van ca. € 3.500,Ik ben geïnteresseerd in extra duurzaamheidspakket * 			

Opmerkingen
Overige aanvullingen/opmerkingen voor uw inschrijving:

Ja

Nee

Wij verzoeken u het inschrijfformulier in te vullen en te mailen naar
nieuwbouw@puurmakelaars.nl

Wilt u het inschijfformulier liever langsbrengen of per post versturen?
PUUR* Makelaars Nieuwbouw		

PUUR* Makelaars Haarlem

Bloemendaalseweg 123 B			

Zijlweg 36

2061 CH BLOEMENDAAL

2013 DJ HAARLEM

