
 

 

 

 

 

 

 

 

    

INSCHRIJFFORMULIER INSCHRIJFFORMULIER INSCHRIJFFORMULIER INSCHRIJFFORMULIER VAN RIJNVAN RIJNVAN RIJNVAN RIJN    

Sluiting inschrijving op vrijdagSluiting inschrijving op vrijdagSluiting inschrijving op vrijdagSluiting inschrijving op vrijdag    14 januari 202214 januari 202214 januari 202214 januari 2022    12:00 uur12:00 uur12:00 uur12:00 uur    

    

Gegevens kandidaatGegevens kandidaatGegevens kandidaatGegevens kandidaat----koperkoperkoperkoper     PartnerPartnerPartnerPartner 

 
Naam en voorletters : _______________________________  ___________________________________ 
 
Voornamen voluit : _______________________________  ___________________________________ 
 
Adres en huisnummer : _______________________________  ___________________________________ 
 
Postcode/woonplaats : _______________________________  ___________________________________ 
 
Geboortedatum  : _______________________________  ___________________________________ 
 
Telefoon privé  : _______________________________  ___________________________________ 
 
Telefoon werk   : _______________________________  ___________________________________ 
 
E-mail    : _______________________________  ___________________________________ 
 
Burgerlijke staat  : Gehuwd / Samenwonend / Ongehuwd  

    

Uw keuze in volgorde van voorkeur (max 5): Uw keuze in volgorde van voorkeur (max 5): Uw keuze in volgorde van voorkeur (max 5): Uw keuze in volgorde van voorkeur (max 5):     

     Voorkeur 1     Voorkeur 2     Voorkeur 3 Voorkeur 4 Voorkeur 5  

Bouwnummer       

 

Financieringstoets:Financieringstoets:Financieringstoets:Financieringstoets:    

□ Ja, er mag contact met mij worden opgenomen om vrijblijvend een financieringstoets uit te voeren.  

□ Nee, ik laat zelf een financieringstoets uitvoeren bij een geldverstrekker naar keuze.  

□ Reeds uitgevoerd. 

 

Voorbehouden:Voorbehouden:Voorbehouden:Voorbehouden: (* doorhalen wat niet van toepassing is) 
 

Wilt u een ontbindende voorwaarde voor de  
financiering opnemen in de koopovereenkomst?   nee/ja* 
 
Beschikbare eigen middelen:      nee/ ja*, €_______________ 
 
Huidige woonsituatie:       huurwoning / koopwoning / thuiswonend* 
 
Waardebepaling: nee/ ja*, ik wil graag een vrijblijvende 

waardebepaling van mijn eigen woning 



 
 
    

    

Toewijzing: Toewijzing: Toewijzing: Toewijzing:     

 

Bij de toewijzing binnenin dit project wordt er gewerkt met een puntensysteem. Op basis van de door u ingevulde 

vragen worden er punten toegekend. Het totaal aantal punten geeft de rangschikking aan. Mochten er meerdere 

geïnteresseerden zijn met hetzelfde aantal punten, dan wordt de woning toegewezen middels loting.  

 

50 50 50 50 ––––    30 30 30 30 ----    10101010    puntenpuntenpuntenpunten                

U kunt op het formulier 5 voorkeuren voor woningen aangeven. Hierbij is een eerste keus 50 punten waard, tweede 

keus 30 punten en derde keus 10 punten.  

 

20 punten20 punten20 punten20 punten             

Wanneer u woonachtig in Ridderkerk bent. Voor de starterswoningen worden deze punten toegewezen, indien de 

geïnteresseerde onder de 35 jaar is en vanuit het ouderlijk huis komt of uit een sociale huurwoning. Voor de overige 

woningen geldt dit, wanneer men momenteel een woning in Ridderkerk heeft. 

    

20 punten20 punten20 punten20 punten                

Wanneer u een financiële verklaring bijgevoegd; zo toont u aan de woning te kunnen financieren. 

 

Akkoordverklaring:Akkoordverklaring:Akkoordverklaring:Akkoordverklaring:    
    
Door ondertekening van dit formulier verklaart u, als kandidaat, dat u bekend bent en akkoord gaat met de selectie- en 
inschrijfvoorwaarden zoals vermeld op dit formulier. 
 
 
Plaats  : ____________________________ 
  
 
Datum  : ____________________________ 
 
 
Handtekening : ____________________________ 
 
 
 
Dit formulier dient u samen met een kopie ID volledig ingevuld in te leveren bij de volgende makelaars: 
 
 
Delta NVM Makelaars      Intrahuis Makelaars 
Verlengde Kerkweg 5      Kromme Nering 4  
2981 GE Ridderkerk      2995 BH Heerjansdam 
0180-200 000       078-2021020 
welkom@deltamakelaars.nl     info@intrahuis.nl  

 
 
Aan dit formulier kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
Ridderkerk, december 2021 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
Door wie worden mijn gegevens verwerkt?Door wie worden mijn gegevens verwerkt?Door wie worden mijn gegevens verwerkt?Door wie worden mijn gegevens verwerkt?    
    
Door ondertekening van dit formulier gaat u 
akkoord met de verwerking van uw gegevens 
door Delta NVM Makelaars en Intrahuis 
Makelaars. Ook gaat u ermee akkoord dat als u 
een koper wordt uw gegevens worden gedeeld 
met de desbetreffende ontwikkelaar, de 
aannemer, de aangesloten showroomleverancier 
en Woninborg. 

Wat gebeurt er met mijn gegevens?Wat gebeurt er met mijn gegevens?Wat gebeurt er met mijn gegevens?Wat gebeurt er met mijn gegevens? 
 
Uw gegevens worden ingevoerd en opgeslagen 
in een project database. Aan de hand van de 
ingevulde gegevens op de formulieren worden 
de bouwnummers toegewezen via het 
puntensysteem.  
 

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?Hoelang worden mijn gegevens bewaard?Hoelang worden mijn gegevens bewaard?Hoelang worden mijn gegevens bewaard?     
 
De bewaartermijn is afhankelijk van de situatie. 
Kijk voor de bewaartermijnen in de privacy 
verklaringen op de websites van Delta NVM 
Makelaars en/of Intrahuis Makelaars. Voor meer 
informatie over de bewaartermijn van de 
aannemer, de showroomleverancier en 
Woningborg verwijzen wij naar hun eigen privacy 
verklaringen.  
 


