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Inschrijfformulier  
reservelijst 
De Witte Olifant  
Zaandam  
 
Dit formulier s.v.p. in goed leesbaar handschrift invullen en inleveren op het kantoor van Kuijs 
Reinder Kakes aan de Westzijde 340 in Zaandam. De inschrijving is reeds gesloten, met dit formulier 
schrijft u zich in voor de reservelijst.  
__________________________________________________________________________________
     

Aanvrager:                                                 M / V*  Echtgeno(o)t(e)/ Partner:                     M / V* 

Voornamen _____________________ Voornamen _____________________ 

Achternaam  _____________________ Achternaam  _____________________ 

Adres  _____________________ Adres _____________________ 

Postcode _____________________ Postcode _____________________ 

Woonplaats _____________________ Woonplaats  _____________________ 

Telefoon nr. privé _____________________ Telefoon nr. privé _____________________ 

Telefoon nr. werk _____________________ Telefoon nr. werk _____________________ 

E-mailadres _____________________ E-mailadres _____________________ 

Geboortedatum _____________________ Geboortedatum _____________________ 

Geboorteplaats _____________________ Geboorteplaats _____________________ 

 
Burgerlijke staat: ongehuwd / gehuwd / samenwonend / geregistreerd partnerschap*  
Huwelijks goederenrecht (indien gehuwd): huwelijkse voorwaarden / gemeenschap van goederen*  
__________________________________________________________________________________ 
 
Heeft u eventuele vakantieplannen: ja / nee*  van ______________ t/m ______________ 

Tijdens de vakantie bereikbaar: ja / nee*  onder telefoonnummer: _______________ 

 
Bent u in het bezit van een eigen koopwoning?   Ja / Nee* 
Zo ja, wat is de verwachte verkoopwaarde?   € _________________________________ 
Is uw woning belast met hypotheek?    Ja / Nee* 
Zo ja, wat is restant hoofdsom?    €_________________________________ 
 
Wat is uw huidige bruto inkomen?   €_______________________       per jaar   
       vast/tijdelijk* dienstverband 
Van uw partner?      € _______________________      per jaar 
        vast/tijdelijk* dienstverband 
Welk bedrag aan eigen middelen wilt u  
gebruiken voor de aankoop?     €__________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
*Doorhalen wat niet van toepassing is 
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Onderstaand kunt u uw voorkeur voor één of meerdere bouwnummers in volgorde aangegeven. Wij 
gaan ervanuit dat u geen belangstelling heeft voor de bouwnummers die u niet opgeeft! Indien u 
geïnteresseerd bent in een kadewoning vult u de linker tabel in, indien u geïnteresseerd bent in een 
appartement vult u de rechter tabel in. Indien u voor beide geïnteresseerd bent vult u in beide 
tabellen de bouwnummers in op volgorde van uw voorkeur.  
 
 

 
__________________________________________________________________________________
  
Let op:  
 

• Inschrijfformulieren die onvolledig of niet juist zijn ingevuld, worden uitgesloten 
van de toewijzing. 

• Dit formulier moet ingeleverd worden op het kantoor van KRK aan Westzijde 340 in Zaandam of stuur 
deze per e-mail naar nieuwbouwzaanstreek@krk.nl. Alle inschrijvingen worden bevestigd per e-mail.  
Formulieren ingeleverd op andere locaties dan hiervoor aangegeven worden niet 
in behandeling genomen. 

• De koop/aannemingsovereenkomst wordt uitsluitend op naam gesteld van de aanvrager / 
partner die vermeld is/zijn op dit inschrijfformulier. Inschrijvingen zijn niet overdraagbaar. 

• In verband met de privacy verordening maken wij u er op attent dat uw gegevens in een 
automatiseringsbestand worden opgenomen en uitsluitend ter beschikking worden gesteld 
aan de bij dit project betrokken notaris, makelaar en hypotheekadviseurs. Op het moment dat de 
verkoop is gesloten en u geen woning heeft gekocht in het project worden uw gegevens verwijderd.  

• Deze inschrijving is geheel vrijblijvend, er kunnen géén rechten aan worden ontleend. 

• De inschrijving is reeds gesloten, middels dit formulier schrijft u zich in voor de reservelijst.  
 

 
 
 

Voorkeur          Bouwnummers kadewoningen Voorkeur              Bouwnummers appartementen  

1 e   1 e  

2e  2e N.v.t. 

3e  3 e  N.v.t. 

4e  4 e  N.v.t. 

5e  5 e  N.v.t. 

6e  6 e  N.v.t. 

http://www.krk.nl/
mailto:nieuwbouwzaanstreek@krk.nl

