Inschrijfformulier Wonen à la Carte De Buitenparel - HERENHUIZEN
Persoonlijke gegevens
Achternaam:
Voornamen voluit:

m/v

m/v

Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail:

Samenstelling huishouden: aantal personen

________ waarvan __________ kinderen

In welke herenhuizen van De Buitenparel wil je wonen? (bouwnummers zijn ingetekend op
de situatietekening en gevelaanzichten in de brochure en staan vermeld op de prijslijst):
Welke twee herenhuizen hebben je absolute voorkeur:

eerste keus bouwnummer _____
tweede keus bouwnummer _____

Graag hier die bouwnummers noteren waar je eventueel ook in geïnteresseerd bent:
Bouwnummers:______________________________________________________________

Welk type woning bewoon je nu?

O appartement
O inwonend

O tussenwoning
O hoekwoning/twee-onder-een-kap
O anders _________________________________________________

Heb je je eerder ingeschreven voor een nieuwbouwwoning van Wonen à la Carte?
ja/nee

Zo ja, welk project? ______________________________________________

Heb je je ook ingeschreven voor een ander nieuwbouwproject in RijswijkBuiten?
ja/nee

Zo ja, welk project? ______________________________________________
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Op welke wijze ben je op het project geattendeerd?

O website debuitenparel.nl
O via de krant
O via Funda
O via Facebook

O via familie of vrienden
O via Informatiecentrum RijswijkBuiten
O bouwbord
O anders, namelijk________________________

Bereikbaarheid
Wanneer ben je overdag het beste te bereiken en op welk telefoonnummer?
__________________________________________________________________________
Vakantie van _____________________________tot _______________________________
Tijdens deze periode bereikbaar op telefoonnummer ______________________________
en/of emailadres ___________________________________________________________
Of via contactpersoon _______________________ op telnr ________________________
De inschrijving van de De Buitenparel is op 16 maart 2020 gesloten, maar je kunt je geheel
vrijblijvend inschrijven voor de reservelijst. Dit kan door het volledig ingevulde en
ondertekende inschrijfformulier te mailen naar woonconsulent@wonenalacarte.nl
Inschrijfformulieren die na de sluiting van de inschrijving worden geretourneerd, worden op
volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.
Privacy
Door middel van het invullen en ondertekenen van dit inschrijfformulier geef je toestemming voor het
verwerken van jouw persoonsgegevens. De op dit formulier ingevulde gegevens worden verwerkt en gedeeld
met de bij het project betrokken partijen om je te kunnen informeren en adviseren over bovengenoemd
project.
Voor de uitgebreide privacy verklaring van Wonen à la Carte verwijzen we naar onze website
www.wonenalacarte.nl

Plaats: _______________________________

Datum: ___________________________

Naam: _______________________________

Naam: ___________________________

Handtekening: _________________________

Handtekening: _____________________
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