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Dit formulier dient voor maandag 12-12-2022 om 09.00 uur in het bezit te worden gesteld van Stevast Advies via: 
het digitale inschrijfformulier op www.krekenbos.nl , of per mail verstuurd te worden naar info@stevast.nl . Let 
op: alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren worden in behandeling genomen. De genoemde 
persoon (resp. personen) op het inschrijfformulier dient ook de contractant in de koopovereenkomst te 
zijn. Je kan eenmalig inschrijven per (toekomstig) huishouden. Meer dan éénmaal inschrijven kan 
uitsluiting tot de toewijzing betekenen. 
 
 

Persoonlijke gegevens 

Aspirant koper  m/v     Partner m/v 

Achternaam  : ___________________________  ___________________________ 

Voornamen voluit : ___________________________  ___________________________ 

Geboortedatum  : ___________________________  ___________________________ 

Adres   : ___________________________  ___________________________ 

Postcode  : ___________________________  ___________________________ 

Woonplaats  : ___________________________  ___________________________ 

Telefoon  : ___________________________  ___________________________ 

Mobiel   : ___________________________  ___________________________ 

E-mail   : ___________________________  ___________________________ 

Burgerlijke staat  ☐ ongehuwd 

☐ gehuwd met/zonder huwelijkse voorwaarden  

☐ geregistreerd partnerschap  

☐ samenwonend met/zonder overeenkomst  

 
Samenstelling huishouden 

Aantal personen:  ______ waarvan ______ kinderen.  

 

Voorkeur bouwnummers 

N.b. de niet door u opgegeven bouwnummers worden niet toegewezen. 

 1e keuze  ____       4e keuze ____      7e keuze  ____    10e keuze  ____  

 2e keuze ____   5e keuze  ____    8e keuze  ____   11e keuze ____ 

 3e keuze ____   6e keuze  ____    9e keuze ____   12e keuze  ____ 

☐  Ik wens te worden benaderd voor woningen die na toewijzing nog beschikbaar zijn. 

INSCHRIJFFORMULIER 

FASE 2 EN 3 

http://www.krekenbos.nl/
mailto:info@stevast.nl
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Inkomen 

Bruto jaarsalaris (bestaande uit 12x uw bruto maandinkomen, vakantiegeld, 13de maand,  

eindejaarsuitkering en structureel overwerk): 

€ ______________________________ €______________________________ 

☐ vaste aanstelling   ☐ vaste aanstelling 

☐ tijdelijke aanstelling    ☐ tijdelijke aanstelling 

☐ pensioen    ☐ pensioen 

☐ zelfstandig (geef uw gemiddelde  ☐ zelfstandig (geef uw gemiddelde 

    winst over 3 jaar op):             winst over 3 jaar op): 

€ ______________________________ €______________________________ 

 

Huidige woning en overige financiën 

Uw huidige woning is: 

☐ een koopwoning met verwachte verkoopopbrengst van:   €_________________________________ 

    Restschuld hypotheek:       €_________________________________ 

    Opgebouwde waarde van de aan de hypotheek gekoppelde bankspaarrekening,  

    spaarhypotheekpolis of  beleggingsverzekering:    €_________________________________ 

☐ een huurwoning.  

    Kale maandhuur:       €_________________________________ 

☐ geen woning, maar inwonend 

 

Hoeveel spaargeld heeft u beschikbaar voor de aankoop van de woning (buiten de eventuele overwaarde van uw 

huidige woning)?       €_________________________________ 

 

Huidige woning en overige financiën partner (indien van toepassing) 

Uw huidige woning is: 

☐ een koopwoning met verwachte verkoopopbrengst van:   €_________________________________ 

    Restschuld hypotheek:       €_________________________________ 

    Opgebouwde waarde van de aan de hypotheek gekoppelde bankspaarrekening,  

    spaarhypotheekpolis of  beleggingsverzekering:    €_________________________________ 

☐ een huurwoning.  

    Kale maandhuur:       €_________________________________ 
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☐ geen woning, maar inwonend 

 

Hoeveel spaargeld heeft u beschikbaar voor de aankoop van de woning (buiten de eventuele overwaarde van uw 

huidige woning)?       €_________________________________ 

 

Andere financiële verplichtingen 

Heeft u of uw partner, naast de hypotheek nog andere financiële verplichtingen (persoonlijk 

krediet/alimentatie/anders)? 

 

☐ ja 

Soort verplichting    Bedrag per maand 

_____________________________________ €__________________ 

_____________________________________ €__________________ 

_____________________________________ €__________________ 

☐ nee 

  

Financiering 

☐ ik heb een positieve uitkomst van het oriëntatiegesprek met NEXTHome 

☐ ik heb een positieve uitkomst van het oriëntatiegesprek met NEXTHome voor fase 1 en deze is ook geupdate 

voor fase 2 en 3 

☐ ik heb een hypotheekverklaring van een andere financieel adviseur bijgevoegd 

☐ ik heb nog geen hypotheekverklaring 

☐ ik heb geen hypotheek nodig 

 

Dit formulier is geheel vrijblijvend. Zowel de aspirant-koper als verkoper verplichten zich niet tot koop of verkoop 

over te gaan.  

 

Getekend te  :  ___________________________ 

 

Plaats en datum  :  ___________________________ 

 

Handtekening  : ___________________________  

 
 

Opmerkingenveld 
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In verband met de privacywetgeving maken wij u erop attent dat uw gegevens in een automatiseringsbestand 

worden opgenomen en uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan de bij dit project betrokken 

initiatiefnemer, aannemer, notaris, makelaar en hypotheekadviseurs. Deze gegevens worden na verkoop van het 

project vernietigd. 

 

Krekenbos is een ontwikkeling van Haagsebaan Vastgoed (een samenwerking tussen Nissevast en Stevast 

Ontwikkeling). 

 

 

Stevast Advies 

Cornusbaan 55 

2908 KB Capelle aan den IJssel 

Telefoon: 010 – 4523802 

E-mail: info@stevast.nl 

 

 

 


