
LisLiving; Full Option City Living 

INSCHRIJFFORMULIER - Interessemelding 

Je gegevens 

Je naam  : _______________________________ _______________________________  

Achternaam : _______________________________ _______________________________ 

Adres  : _______________________________ _______________________________ 

Telefoon : _______________________________ _______________________________ 

Mailadres : _______________________________ _______________________________ 

Beroep  : _______________________________ _______________________________ 

 

Je keuze 

1e Keuze  : [ O ] Woning 1, St. Agathastraat 21 - Begane grond/Souterrain 

    [ O ] Woning 2, St. Agathastraat 19 – Begane grond/1e etage 

    [ O ] Woning 3, St. Agathastraat 19 – Eerste en tweede etage 

    [ O ] Woning 4, Lisstraat 16 – Benedenwoning 

 

Eventueel alternatieve keuze: __________________________________________ 

Parkeerplaats : [ O ] JA, _____ stuks (max 2)  of  [ O ] Nee 

Berging  : [ O ] JA, _____ stuks (max 2)  of  [ O ] Nee 

  

Financieel 

Heb je inmiddels een hypotheekgesprek gehad?  [ O ] Ja [ O ] Nee 

Wil je benaderd worden door onze hypotheekadviseur? [ O ] Ja [ O ] Nee 

 

Wil je een financieel voorbehoud stellen?   [ O ] Ja [ O ] Nee 

Zo ja, voor Koopsom / minder nl € _______________ 

Kun je eigen geld inbrengen?   [ O ] Ja [ O ] Nee  

Zo ja, circa € ____________________   

 

Procedure 

Wat fijn dat je je inschrijft voor dit unieke project! De volgende stappen volgen nu: 

1. Selectie kandidaat door MoVe 

2. Gesprek met MAARTENMakelaardij en MoVe 

3. Je beslist wel / niet door te gaan met dit project.  

4. Vastleggen afspraken in een koopovereenkomst. 

5. Bepalen keuzes in samenspraak met MoVe en dit vastleggen 

 

Vertrouwelijk 

De door je zelf ingevulde gegevens worden slechts gebruikt ten behoeve van dit project en vertrouwelijk 

behandeld door MoVe en MAARTENMakelaardij. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, met 

uitzondering van de financieel adviseur als je die keuze bovenstaand hebt aangevinkt. 

 

Vrijblijvend 

Deze inschrijving is over en weer vrijblijvend en is enkel bedoeld om je interesse kenbaar te maken. Het staat 

MoVe en MAARTENMakelaardij vrij om de procedure aan te passen. Aan het invullen van dit formulier kunnen 

geen rechten worden ontleend, noch geldt dit formulier als een optie-overeenkomst 


