Inschrijfformulier
Smartwoningen plan De Tuinen van Ursem, fase 1b

1.

Ondergetekende:
Naam en voorletters

: dhr. / mevr. *

Adres

:

Postcode en woonplaats

:

Geboortedatum

:

Telefoon privé

:

Telefoon zakelijk

:

E-mail

:

tel. mobiel

Ongehuwd / gehuwd / geregistreerd als partner van / samenwonend met*
2.

Partner:
Naam en voorletters

: dhr. / mevr. *

Adres

:

Postcode en woonplaats

:

Geboortedatum

:

Telefoon privé

:

Telefoon zakelijk

:

E-mail

:

tel. mobiel

* doorhalen wat niet van toepassing is.
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Indien u niet aanwezig kunt zijn bij de lotingsavond op 6 mei 2019 dan is het mogelijk om iemand te machtigen
middels een daarvoor bestemd formulier. U kunt dit formulier opvragen bij de afdeling Wonen & Ondernemen op
telefoonnummer 0229-548461.
De kandidaat-gegadigde geeft met invulling en ondertekening van dit formulier aan deel te willen nemen aan de
loting voor een Smartwoning in fase 1b van het plan De Tuinen te Ursem en verklaart bekend te zijn met de
inhoud van de volgende bijbehorende stukken:
 Voorwaarden bij inschrijving, loting Smartwoningen plan De Tuinen van Ursem fase 1b; versie 4 april 2019
 Reglement loting en toewijzing, Smartwoningen plan De Tuinen van Ursem fase 1b; versie 4 april 2019.
Deze formulieren (2 pagina’s), inclusief gevraagde bijlagen dienen uiterlijk op 29 april 2019 vóór 12.30 uur
te zijn ingeleverd bij:
Gemeente Koggenland,
Afdeling Wonen & Ondernemen
Middenhof 2
1648 JG De Goorn.
Voor vragen of onduidelijkheden kunt u bij ons terecht tijdens kantooruren. Telefoon 0229-54 84 61.
Let op de volgende zaken voor inlevering van deze inschrijfformulieren:

Bijvoegen van een kopie van een geldig legitimatiebewijs van ondergetekende en eventuele partner

Het formulier dient volledig te zijn ingevuld en op iedere pagina te zijn voorzien van een paraaf

Op de laatste pagina dient men dit formulier te voorzien van een handtekening

Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.
U ontvangt een uitnodiging voor het bijwonen van de loting op 6 mei 2019 om 19.00 uur in de brede school
Batter, Middengouw te Ursem.
Te laat ingeleverde formulieren worden op volgorde van binnenkomst onder aan de reservelijst geplaatst.

Plaats

:

Datum

:

Handtekening

:

Handtekening partner :
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