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Aan de geïnteresseerde(n) in de woning  

Uithofslaan 5 2544 NT te Den Haag 

Project: Het Uithofje’ bouwnummer 11 

 

 

Hartelijk dank voor uw belangstelling in deze mooie villa. De laatste villa is te koop in het kleinschalige 

en uiterst luxueuze nieuwbouwproject ‘Het Uithofje’ aan de prachtige Uithofslaan op de rand van Den 

Haag en het Westland. Daar komen in totaal 4 villa’s en 8 twee-onder-een-kapwoningen. 

 

Uitzonderlijke kenmerken van het Uithofje: landelijk en toch vlak bij de stad, groots van buiten en van 

binnen, overal groen. (ook in de meterkast), ongekend comfortabel en een paradijs voor gezinnen die 

in deze tijd iets heel bijzonders zoeken. Het is hier ideaal verblijven. 

 

Inschrijfprocedure 

Vanaf heden is het mogelijk u in te schrijven en desgewenst een bieding uit te brengen op deze 

prachtige villa van ca. 225 m2 woonoppervlakte en ca. 629 m2 perceeloppervlakte. Uw inschrijving 

kunt u doen door middel van het inleveren van bijgevoegd inschrijfformulier bij Weboma B.V. (per e-

mail verkoop@weboma.nl) vóór maandag 30 mei 2022 17.00 uur.  

 

Aankoopproces 

Na de sluiting van de inschrijftermijn, bespreken wij de binnengekomen inschrijfformulieren en zullen 

wij de woning aan een geïnteresseerde toewijzen. Indien wij de woning aan u toe kunnen wijzen, zal 

ondergetekende telefonisch contact met u opnemen, de overige kandidaten ontvangen een e-mail. Wij 

streven er naar uiterlijk dinsdag 31 mei 2022 de woning toe te wijzen en u op de hoogte te stellen.  

 

Wij zien uw inschrijving met belangstelling tegemoet. Heeft u nog vragen? Schroom dan niet om 

contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Armand Aspeslagh I verkoopmanager Weboma B.V. 

 

0174-225623 

 

 
     Bijlagen: 

 Inschrijfformulier  

 

  

mailto:verkoop@weboma.nl
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DEN HAAG|UITHOFSLAAN 5  

 
Inschrijfformulier  

 

 
 Persoonlijke gegevens 
 Aspirant koper  Partner / medekoper 
Naam ………………………………..…… m/v ………………………………..…… m/v 
Voornamen voluit ………………………………..…… ………………………………..…… 
Geboorteplaats ………………………………..…… ………………………………..…… 
Geboortedatum ………………………………..…… ………………………………..…… 
Adres ………………………………..…… ………………………………..…… 
Woonplaats met 
postcode 

………………………………..…… ………………………………..…… 

Telefoon overdag ………………………………..…… ………………………………..…… 
Telefoon ´s avonds ………………………………..…… ………………………………..…… 
Op vakantie  van……………..t/m……………… van……………..t/m……………… 
e-mail ………………………………..…… ………………………………..…… 
Beroep ………………………………..…… ………………………………..…… 
Burgerlijke staat O ongehuwd O geregistreerd partnerschap 
 O gehuwd, gemeenschap van goederen O gehuwd, huwelijksvoorwaarden 
Legitimatienummer ………………………………..…… ………………………………..…… 

 
 Werkgever 
Naam bedrijf ………………………………..…… ………………………………..…… 
Plaats bedrijf ………………………………..…… ………………………………..…… 
Bruto jaarsalaris ………………………………..…… ………………………………..…… 
In dienst vanaf ………………………………..…… ………………………………..…… 

 
 Samenstelling huishouden 
Aantal personen  …… personen  
 O alleenstaand O getrouwd / samenwonend 
 O alleenstaand met …… kind(eren) O getrouwd / samenwonend met …… 

kind(eren) 
 
 Eventuele bieding 
Koopsom   ………………………………..…… 
Financieel voorbehoud ja / nee 
    Indien ja, ter hoogte van ca. ………………………………..…… 
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    Huidige woning 
Uw huidige woning is een O koopwoning 

O huurwoning 
   
Welk type is uw huidige 
woning? 

O tussenhuis 
O hoekwoning / half vrijstaand 

O vrijstaand 
O appartement / flat / portiekwoning 

 
        
 Koopwoning 

Is uw woning belast met een 
hypothecaire  geldlening? 

 
O ja  
O nee     

 
Bedrag restant schuld 

     
     ……………………………………………………………………………… 
 

Geschatte verkoopwaarde …………………………………………………………………………….. 
 

Naam hypotheekinstelling ……………………………………………………………………………… 
 
 
 Huurwoning 

Wat is de kale huurprijs van  
uw woning? 

 
…………………………………………………………………………………….. 

 
Wie is de verhuurder? 

 
……………………………………………………………………………………… 

 
 Financiering / financiële middelen 

Welk bedrag heeft u zelf aan eigen geld beschikbaar 
voor aankoop van de woning? 

 
€ …………………………………………………… 
 

 
Heeft u of uw partner naast een evt. hypotheek nog 
andere persoonlijke financiële verplichtingen? 

 
O nee / O ja         
Zo ja,  bedrag lening               €: ………………..    
 bedrag maandbetaling €: ………………..    

   . 
 
 Laatste vraag 

Hoe bent u met het project in aanraking gekomen? U kunt meerdere antwoorden aankruisen. 
O advertentie/socia-mediabericht 
in/op…………………            

O via site Weboma.nl O via Funda.nl. ………………….  

O via projectsite Het Uithofje.nl                                    O via Nieuwsbrief               O anders nl………………………… 
 

      
Dit formulier is geheel vrijblijvend, zowel de ingeschrevene(n) als de verkoper verplichten zich niet tot 
koop of verkoop. Bovenstaande vragen zijn naar waarheid ingevuld.  

 
 

Handtekening Plaats en datum 
 

 
………………………………………………… 

 
……………………………………………………… 

 
 

 

 
 


