
 
 

 

 

 

INSCHRIJFFORMULIER RESIDENCE MAZAIRAC 

 

 

Gegevens kandidaat-koper     Partner 

 
Naam en voorletters : _________________________    ___________________________ 
  
Voornamen voluit : _________________________        ___________________________ 
 
Adres en huisnummer : _________________________  ___________________________ 
 
Postcode/woonplaats : _________________________  ___________________________ 
 
Geboortedatum : _________________________  ___________________________ 
 
Telefoon privé  : _________________________  ___________________________ 
 
Telefoon werk   : _________________________  ___________________________ 
 
E-mail    : _________________________  ___________________________ 
 
Burgerlijke staat : Gehuwd / Samenwonend / Ongehuwd  

 

Welk appartement heeft uw voorkeur:    ____________________________ 

 

Hoeveel auto’s heeft u in uw bezit (*):    ____________________________ 

 

Financieringstoets: 

□ Ja, er mag contact met mij worden opgenomen om vrijblijvend een financieringstoets uit te voeren.  
□ Nee, ik laat zelf een financieringstoets uitvoeren bij een geldverstrekker naar keuze.  
□ Reeds uitgevoerd. 
 

 
Voorbehouden: (* doorhalen wat niet van toepassing is) 
 

Wilt u een ontbindende voorwaarde voor de  
financiering opnemen in de koopovereenkomst?  nee/ja* 
 
Beschikbare eigen middelen:      nee/ ja*, €_______________ 
 
Huidige woonsituatie:       huurwoning / koopwoning / thuiswonend* 
 
Waardebepaling: nee/ ja*, ik wil graag een vrijblijvende 

waardebepaling van mijn eigen woning 
 

 

Toewijzing:  

 

Indien er naar oordeel van de ontwikkelaar meerdere gelijkwaardige kandidaten voor één bouwnummer 

zijn, zal de toewijzing plaatsvinden middels loting.  

 

 
 



 
 
Akkoordverklaring: 
 
Door ondertekening van dit formulier verklaart u, als kandidaat, dat u bekend bent en akkoord gaat met de 
selectie- en inschrijfvoorwaarden zoals vermeld op dit formulier. 
 
 
Plaats  : ____________________________ 
  
 
Datum  : ____________________________ 
 
 
Handtekening : ____________________________ 
 
 
 
Dit formulier dient u samen met een kopie ID volledig ingevuld in te leveren bij de makelaar: 
 
 
Buuron & Kuipers Makelaars Taxateurs 
Erasmuslaan 12 
4615 AB Bergen op Zoom 
085 – 020 13 90 
info@buuron-kuipers.nl 

 
 
Aan dit formulier kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
 
Bergen op Zoom, april 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Op het stallingsterrein in Residence Mazairac is ruimte voor 1 privé parkeerplaats per appartement,  
en 2 privé parkeerplaatsen per penthouse. Buiten het gebouw bevinden zich de (betaalde) bezoekers- 
parkeerplaatsen.  
________________________________________________________________________________________ 
 
Door wie worden mijn gegevens 
verwerkt? 
 
Door ondertekening van dit 
formulier gaat u akkoord met de 
verwerking van uw gegevens door 
Buuron & Kuipers Makelaars 
Taxateurs. Ook gaat u ermee 
akkoord dat als u een koper wordt, 
uw gegevens worden gedeeld met 
de desbetreffende ontwikkelaar, 
de aannemer, de aangesloten 
showroomleverancier en Woning- 
borg. 

Wat gebeurt er met mijn 
gegevens? 
 
 
Uw gegevens worden ingevoerd 
en opgeslagen in een project 
database. Aan de hand van de 
ingevulde gegevens op de 
formulieren worden de bouw- 
nummers toegewezen op eerste 
voorkeur. 
 

Hoelang worden mijn gegevens 
bewaard?     
 
De bewaartermijn is afhankelijk 
van de situatie. Kijk voor de 
bewaartermijnen in de privacy 
verklaringen op de website van 
Buuron & Kuipers Makelaars 
Taxateurs. Voor meer informatie 
over de bewaartermijn van de 
aannemer, de showroom- 
leverancier en Woningborg 
verwijzen wij naar hun eigen 
privacy verklaringen.  
 

 


	Gegevens kandidaat-koper     Partner

