
INSCHRIJFFORMULIER

DE ROTTERDAMSE MAKELAAR VAN NU!

De Schippersschool 

Heeft u concrete interesse in het transformatieproject De Schippersschool? Dan is het belangrijk 
dat u dit bij ons kenbaar maakt. Dit kunt u doen door dit inschrijfformulier uiterlijk zondag 7 juni 2020 
in te leveren bij:

MAARTENMakelaardij, Maaskade 121, 3071 NK Rotterdam of via info@maartenmakelaardij.nl 

Alleen compleet ingevulde inschrijfformulieren worden geaccepteerd. De inschrijving is geheel
vrijblijvend, zowel de inschrijver als verkoper verplichten zich niet tot (ver)koop over te gaan. 
De op dit formulier ingevulde gegevens worden opgenomen in de administratie van
MAARTENMakelaardij.

1. Persoonlijke gegevens aanvrager 2. Persoonlijke gegevens tweede aanvrager

Achternamen

Voornamen

Telefoon privé

Telefoon mobiel

E-mailadres:

Beroep:

Voor ons en onze opdrachtgever is het van belang dat wij weten of u al financieel advies heeft 
ingewonnen, zodat de mogelijkheden tot aankoop voor u bekend zijn. Heeft u advies gehad van 
een financieel adviseur / hypotheek adviseur? 

Ja/nee

Heeft u een financiering (hypotheek) nodig?

Ja/nee

Wat is het benodigde bedrag voor het financieringsvoorbehoud?  €______________________

Wat is uw inbreng aan eigen middelen? €_______________________

Contactgegevens hypotheekadviseur:       _________________________________

: _______________________          ____________________________

: _______________________          ____________________________

: _______________________          ____________________________

: _______________________          ____________________________

: _______________________          ____________________________

: _______________________          ____________________________

(eventueel)



DE ROTTERDAMSE MAKELAAR VAN NU!

4. Verdere procedure

De inschrijftermijn sluit op zondag 7 juni 2020 om 23:59 uur. Nadat de formulieren bij ons zijn 
binnengekomen zullen wij bekijken hoe wij de geïnteresseerden laten kennis maken met het project. 
In verband met de RIVM-maatregelen rondom het coronavirus zijn wij diverse mogelijkheden aan 
het onderzoeken. Uiteraard informeren wij u daar nog over. 

Het inschrijfformulier kunt u per e-mail versturen naar info@maartenmakelaardij.nl of 
afleverenbij ons makelaarskantoor op Maaskade 121 te Rotterdam.

Voorkeuren Bouwnummer
1e bouwnummer
2e bouwnummer
3e bouwnummer

INSCHRIJFFORMULIER
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3. Bouwnummers

Hieronder kunt u uw voorkeur voor één of meerdere bouwnummers weergeven, in volgorde van 
belangrijkheid. Wij adviseren u om zoveel mogelijk voorkeuren op te geven. Wij gaan er namelijk 
van uit dat de bouwnummers die niet door u worden vermeld, ook niet uw belangstelling hebben.

Indien u advies wenst over het bepalen van de keuze van de bouwnummer waarnaar uw voorkeur
uit gaat, dan kunt u met MAARTENMakelaardij daarvoor voor de sluitingsdatum contact
opnemen.

Indien u nog geen financieel advies heeft ingewonnen, wenst u dat er vrijblijvend contact met u wordt 
opgenomen door een financieel adviseur om de mogelijkheden tot aankoop te bespreken?

Ja/nee

Heeft u een aankoopmakelaar die u ontzorgt in het kopen van een woning?

Ja/nee

Naam aankoopmakelaar
of desbetreffende kantoor : ______________          ____________________________
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