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VOORKEURSFORMULIER 

‘Wonen aan de Dommel’ te Sint-Michielsgestel 
 

Voorletters + naam :  ________________________________________  dhr/mevr 

Voorletters + naam partner : ________________________________________ dhr/mevr 

Adres :  ___________________________________________________  

Postcode + woonplaats :  ___________________________________________________  

Telefoon privé :  ________________________  mobiel:  ___________________  

E-mail :  ___________________________________________________  

Eventuele geplande vakantie:  __________________________________________________  
 
Ik heb / wij hebben interesse in het project ‘Wonen aan de Dommel’ te Sint-Michielsgestel. 
Onderstaande bouwnummers genieten onze voorkeur (op volgorde van voorkeur): 
 

   Bouwnummer* 

1e voorkeur:  _____________________ 

2e voorkeur:  _____________________ 

3e voorkeur:  _____________________ 

4e voorkeur: _____________________ 

5e voorkeur: _____________________ 

   Bouwnummer* 

6e voorkeur:   _____________________ 

7e voorkeur:   _____________________ 

8e voorkeur:   _____________________ 

9e voorkeur:   _____________________ 

10e voorkeur:_____________________ 

* U kunt één of meerdere bouwnummers aangeven 
 
Mijn financiële mogelijkheden (graag aankruisen indien van toepassing):  
0 Ik heb recent een hypotheekgesprek gehad en weet wat mijn financiële mogelijkheden 
   zijn.  
0 Ik weet globaal wat mijn financiële mogelijkheden zijn maar zou me hier graag verder  
   over laten informeren. 
 
Opmerkingen:  
 ___________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________ 

Retourneert u dit voorkeursformulier uiterlijk woensdag 6 februari 2019 naar: 
 
Boumij Makelaars 
Hekellaan 6 
5211 LX ’s-Hertogenbosch  
Tel: 073-6122344 
www.boumij.nl 
nieuwbouw@boumij.nl 

Staete Makelaars 
Nieuwstraat 41-A 
5271 AC Sint-Michielsgestel 
Tel: 073-5510050 
www.staete.nl 
nieuwbouw@staete.nl 
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Met ondertekening van dit voorkeursformulier ga(an) ik/wij akkoord met het verkoop-
reglement zoals hieronder omschreven. 

 
Datum:                          Handtekening aanvrager(s):        
 
 
 
 
De procedure: 

 

- Op de voorzijde van dit formulier kunt u uw eventuele voorkeuren voor bepaalde 
bouwnummers aangeven op volgorde van voorkeur. Er wordt uitgegaan van het feit 
dat u voor de niet door u ingevulde bouwnummers geen belangstelling heeft. 
Inschrijven is geheel vrijblijvend, er zijn dan ook geen kosten aan verbonden en het 
verplicht u tot niets; 
 

- De inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, hetgeen inhoudt dat 
uitsluitend de op dit formulier vermelde aanvrager(s) op het opgegeven woonadres 
voor het/de voorkeursnummer(s) in aanmerking kan (kunnen) komen. (Echt)paren 
die samen een woning willen kopen, dienen het formulier dan ook samen in te vullen. 
Dubbele formulieren zullen worden verwijderd; 
 

- Ieder formulier dient leesbaar te worden ingevuld. Incomplete, niet leesbare of 
moeilijk leesbare formulieren worden niet in behandeling genomen en zullen niet 
meedoen in de verkoopprocedure; 
 

- Wanneer een formulier door de makelaars is ontvangen, is het niet meer mogelijk 
hierin wijzigingen aan te brengen; 
 

- Formulieren dienen uiterlijk woensdag 6 februari 2019 te worden ingeleverd bij 
één van de twee makelaarskantoren; 
 

- Brenthof B.V. en de makelaars zijn niet aansprakelijk voor het niet (tijdig) ontvangen 
van het formulier en houden het recht om af te wijken van de procedure; 
 

- Bij meerdere inschrijvingen op een bouwnummer wordt er geloot door de notaris; 
 

- Na toewijzing volgt er een gesprek met de makelaar. Tijdens dit gesprek zal de 
makelaar de verkoopstukken met u doornemen en kunt u uw vragen stellen. Na dit 
gesprek heeft u een optie van één week. Na deze week kunt u bij de makelaar 
aangeven of u wenst over te gaan tot aankoop. In dat geval wordt er een afspraak 
gepland voor het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst. 


