
 

   

   

              
 

Inschrijfformulier Zicht op Duin 
Almere Poort  

 

 
Hieronder kunt u de bouwnummers invullen van de woningen waarvoor u belangstelling heeft. 
 
1e keus bnr. ….. 

2e keus bnr. ….. 

3e keus bnr. ….. 

4e keus bnr. ….. 

5e keus bnr. ….. 

6e keus bnr. ….. 

7e keus bnr. ….. 

8e keus bnr. ….. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
De parkeerplaatsen P9 / P10 / P11 zijn niet gebonden aan een appartement en extra te koop (€ 7.500 
per parkeerplaats). Heeft u interesse in een extra parkeerplaats:     ja / nee 
Uw 1e voorkeur:   P9 / P10 / P11 (doorhalen wat niet van toepassing) 
 

De toewijzing van de bouwnummers geschiedt als volgt: 

Volgnummer 1  toewijzing van het bouwnummer van 1e keus; 

Volgnummer 2  toewijzing van het bouwnummer van 1e keus, indien deze nog vrij is, 

   Anders het bouwnummer van 2e keus enz. 

 

Naam  : …………………………………………………………………………………… 

Voornamen : ………………………………………………………………………………m/v* 

Adres  : …………………………………………………………………………………… 

Postcode : …………………………………………………………………………………… 

Woonplaats : …………………………………………………………………………………… 

Telefoon privé : …………………………………… Telefoon zakelijk: ……………………….. 

Mobiel nummer : …………………………………………………………………………………..  

E-mail  : …………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum : …………………………………..  Geboorteplaats : ………………………… 

Beroep  : …………………………………………………………………………………… 

Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / samenwonend / alleenstaand* 

Vakantie :……………………………………..tot……………………………………………



 

Gegevens partner 

Naam  :…………………………………………………………………………………….. 

Voornamen :………………………………………………………………………………..m/v* 

Adres  :…………………………………………………………………………………….. 

Postcode :…………………………………………………………………………………….. 

Woonplaats :…………………………………………………………………………………….. 

Telefoon privé :……………………………………..Telefoon zakelijk:…………………………. 

Mobiel nummer : …………………………………………………………………………………..  

E-mail  : …………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum : …………………………………… Geboorteplaats : …………………………. 

Beroep  : ……………………………………………………………………………………. 

* doorhalen indien niet van toepassing 

 

Uw gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden! 

 

 

Dit formulier dient uiterlijk 21 oktober 2019 om 10.00 uur per e-mail in het bezit te zijn van: 

Makelaardij Van der Linden 

Nieuwbouw.almere@vanderlinden.nl 

 

 

U wordt 22 oktober geïnformeerd over de uitslag van de toewijzing.  

 

 

 

 

            

 
 
  



 

Toewijzing procedure 
 

Zicht op Duin 
 
 

De inschrijving sluit op maandag 21 oktober 2019 om 10.00 uur! 
 
 

 Op 21 oktober 2019 vindt de toewijzing plaats. 

 Vanaf 22 oktober 2019 zal de makelaar een ieder die een bouwnummer heeft toegewezen 
telefonisch benaderen voor het nemen van een optie en het maken van een afspraak. 

 Wanneer u geen bouwnummer heeft toegewezen, wordt u automatisch op de reservelijst 
geplaatst. U ontvangt dan via een e-mail bericht dat u op deze lijst bent geplaatst.  

 Wanneer u in de dagen na de toewijzing telefonisch niet te bereiken bent, wordt u achteraan 
op de reservelijst geplaatst. 

 Zodra een bouwnummer vrij van optie komt wordt de eerstvolgende kandidaat van de 
reservelijst van dit bouwnummer door de makelaar benaderd voor het nemen van een optie 
en het maken van een afspraak.  

 Per toekomstig huishouden wordt niet meer dan één origineel ingevuld inschrijfformulier 
gehonoreerd.  

 Dubbele inschrijvingen worden niet meegenomen in de toewijzing. 

 Inschrijfformulieren die na sluiting van de inschrijftermijn binnenkomen, worden automatisch 
op de algemene reservelijst geplaatst. 

 Wanneer u een bouwnummer heeft toegewezen gekregen en u deze niet accepteert, maar uw 
voorkeur uitspreekt voor een ander bouwnummer, wordt u voor dit bouwnummer als nieuwe 
kandidaat behandeld. 

 Een toegewezen optie is niet overdraagbaar. 

 Zodra een bouwnummer vrij van optie komt, wordt de eerstvolgende kandidaat van de 
reservelijst van dit bouwnummer benaderd voor het nemen van een optie en het maken van 
een afspraak.  

 De opdrachtgever behoudt zich te allen tijde het recht van gunning voor. 
 
 

 


