INSCHRIJF
FORMULIER
CPO DE DREEF

INSCHRIJFFORMULIER
Dit formulier is een bijlage aan het ambitiedocument van een CPO-groep. Per inschrijver (met partner) van een
CPO-groep is een formulier toegevoegd. Los ingezonden formulieren worden niet in behandeling genomen.
De naam van mijn CPO-groep is:
Mijn CPO-groep wil graag

(aantal) kavels aan

(aantal clusters) dijkje(s).

Gezamenlijk als CPO-groep hebben wij de voorkeur voor onderstaande cluster(s). Vul het
nummer van de cluster(s) in.
1e keuze:
2e keuze:

Inschrijver

m/v*

Partner

Achternaam:		

m/v*

Achternaam:		

Voornamen (voluit):		
Voornamen (voluit):		
				
Adres:		
Adres:		
				
Postcode:		

Postcode:		

Woonplaats:		

Woonplaats:		

Geboortedatum:		

Geboortedatum:		

Geboorteplaats:		

Geboorteplaats:		

Telefoon privé:		

Telefoon privé:		

Mobiel:		

Mobiel:		

E-mail:		
E-mail:		
				
Handtekening:		

Handtekening:		

Vakantie van

tot

Wat is de huidige woonsituatie met je partner:
Woon je nu in een: koopwoning / huurwoning / inwonend *

*Doorhalen wat niet van toepassing is

JA-VREDEOORD.NL

Inschrijver

Partner

Vast dienstverband:

ja / nee*

ja / nee*

Ondernemer / zzp’er

ja / nee*

ja / nee*

Wat is je bruto jaarinkomen:

€

€

Heb je persoonlijke verplichtingen naast
je huidige woonlasten (lening, financiering,
alimentatie etc.)?

€

Beschikbare eigen middelen (niet opgeteld):

€

€ ……………………….

Is het financieel mogelijk om tot aankoop over
te gaan zonder dat je eigen huis verkocht is?

ja / nee*

ja / nee*

Wat is de geschatte verkoopwaarde
van je woning?

€

€

Is het mogelijk om tot aankoop over
te gaan zonder voorbehouden?

ja / nee*

ja / nee*

p/mnd

€

p/mnd

Eventuele opmerkingen:

Wil je deze vragen s.v.p. zo volledig mogelijk invullen? Inschrijven geschiedt geheel vrijblijvend en zonder enige
koopverplichting. Aan deze inschrijving kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Plaats:
Datum:

Handtekening:

Handtekening partner:

*Doorhalen wat niet van toepassing is

JA-VREDEOORD.NL

PROCEDURE INSCHRIJVING
Door middel van dit inschrijfformulier kun je in aanmerking komen voor één kavel aan een dijkje in het
CPO-project De Dreef in Vredeoord te Eindhoven. Om duidelijkheid te scheppen tref je hier de inschrijf- en
toewijzingsprocedure aan. De uitgebreide verkoopprocedure is te raadplegen via ja-vredeoord.nl.
• Alleen volledig en naar waarheid ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
• De uiterste inschrijfdatum per CPO-groep is donderdag 24 januari 2019.
• Als CPO-groep lever je één ambitiedocument en bijbehorende inschrijfformulieren in.
•	Indien er meer CPO-groepen zich inschrijven voor hetzelfde cluster aan het dijkje, zal de verkoper
overgaan tot toewijzing. Dit is een loting. Na de loting worden de niet toegewezen kandidaten op een
reservelijst geplaatst. Indien een CPO-groep niet overgaat tot aankoop van een of meerdere clusters
zullen wij eerst de kandidaten van de reservelijst benaderen.
•	Boven aan dit formulier kun je je voorkeur van je CPO-groep voor één of meerdere clusters aan een dijkje
aangeven. Als je bent ingeloot word je als eerste op de hoogte gesteld en geïnformeerd.
•	Uiterlijk in de week van 14 februari 2019 krijgen alle inschrijvers bericht over de uitslag van de loting.
• Ik ga akkoord met het privacybeleid van de organisatie zoals omschreven op trudo.nl/privacystatement.
Het ambitiedocument met bijbehorende inschrijfformulieren uiterlijk donderdag 24 januari 2019 (17.00 uur)
per mail versturen of afgeven bij:
Stichting Sint Trudo
Torenallee 34
5617 BD Eindhoven
tvdeursen@trudo.nl
Na ontvangst van het ambitiedocument per CPO-groep en als bijlage toegevoegde inschrijfformulieren per
kavel, krijg je een ontvangstbevestiging via de mail.
13 december 2018

