
Dit inschrijfformulier opsturen per 
post of mailen aan info@belle-vue.nu  

         INSCHRIJFFORMULIER 
 

 

 

Diemeer Vastgoed Management  Belle-Vue Wonen 
Jan Glijnisweg 52-B  Jan Glijnisweg 52-B 
1702 PD Heerhugowaard  1702 PD Heerhugowaard 
T +31 (0)6 50 64 81 05  T +31 (0)6 50 64 81 05 
E info@dvmbv.nl   E info@belle-vue.nu
  

Hiermee schrijft/schrijven ondergetekende(n) zich in voor een bungalow in het project Land van Luna. 
 
Naam  _________________________________________________________________________ 

Adres _________________________________________________________________________ 

PC Woonplaats _________________________________________________________________________ 

E-mailadres(sen) _________________________________________________________________________ 

Telefoonnummer(s) _________________________________________________________________________ 

Geboortedatum + -plaats _________________________________________________________________________ 

Burgerlijke staat   gehuwd  ongehuwd  samenwonend  

Woonsituatie   huur  koop  thuiswonend 

 mede-ontwikkelaar 

 met patio (standaard conform prijslijst) 

 zonder patio met glazen dak van 12 m2, meerprijs € 19.950,- (uitbreiding van de geïsoleerde begane 

      grondvloer inclusief vloerverwarming/-koeling, een glazen dak in de woonkamer en in de slaapkamers 

      een lichtkoepel, allen (deels) te openen voor ventilatie en standaard elektrisch bedienbaar) 

 
Voorkeuren  1e _______ 2e _______ 3e  _______  

 
Reglement inschrijving  
1. Het inschrijfformulier kan worden ingestuurd tot 5 december 2019 om 12:00 uur. 
2. Belle-Vue Wonen en betrokken makelaar zijn niet aansprakelijk voor het niet (tijdig) ontvangen van het 
formulier en houden het recht om af te wijken van de procedure. 
3. Inschrijven is geheel vrijblijvend. Zowel de inschrijver als verkoper verplichten zich niet tot (ver)koop over 
te gaan. Partijen kunnen aan de inschrijving d.m.v. dit formulier geen rechten ontlenen. 
4. Deze ontwikkeling is voortgekomen uit een prijsvraag van de gemeente Heerhugowaard. Hiervoor is bij de 
ontwikkelopgave een groep particuliere mede-ontwikkelaars samengesteld, een afvaardiging van de 
doelgroep die ingeschreven staat als nieuwbouw woningzoeker (www.belle-vue.nu). Mede door deze inbreng 
en samenwerking hebben wij de ontwikkelprijsvraag gewonnen. De deelnemers aan deze groep zijn bekend bij 
de ontwikkelaar en krijgen voorrang bij de toewijzing wanneer zij zich daadwerkelijk inschrijven. 
 

Verkoopprocedure 
1. Na de toewijzing zal de makelaar telefonisch contact met u opnemen om aan te geven of u in aanmerking 
komt voor één van de bouwnummers waarop u heeft ingeschreven. Wanneer er meer dan één inschrijving is 
op het betreffende bouwnummer zal de makelaar u informeren over de verdere procedure. Wanneer u niet 
direct in aanmerking komt voor een woning komt u op de reservelijst. 
2. Als u een woning toegewezen heeft gekregen wordt er telefonisch contact met u opgenomen en direct een 
informatief gesprek ingepland bij ons op kantoor of bij u thuis. 
3. Tijdens dit informatieve gesprek zal de makelaar de verkoopbescheiden (o.a. koopovereenkomst, 
aannemingsovereenkomst, technische omschrijving, tekeningen, etc) met u doornemen en kunt u al uw 
vragen over de woning stellen. 
 
Ik ga/wij gaan akkoord met het reglement inschrijving en de verkoopprocedure. 

 
Plaats, datum:      Handtekening(en): 
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