Aan de belangstellenden
voor een bedrijfsunit
Vrouw Avenweg te Den Haag

Datum

Behandeld door

afdeling Verkoop
Onderwerp

Triarchium fase 2 te Den Haag
Geachte heer, mevrouw,
U heeft in het verleden belangstelling getoond voor fase 2 van Triarchium.
Graag bieden wij u de verkoopdocumentatie met prijslijst en inschrijfformulier aan.
Door het bijgevoegde inschrijfformulier volledig ingevuld aan ons terug te sturen, schrijft u zich in voor dit
project. Wij verzoeken U bij interesse uiterlijk 8 april 2018 voor retourzending zorg te dragen.
Heeft u nog vragen? Bel dan op kantoortijden met één van onze verkoopadviseurs bereikbaar op:
Koeze Makelaars en Taxateurs BV
of
Rijnbeek Makelaars
070 – 3680053/ makelaardij@koeze.nl
070- 3637700 / info@rijnbeek-makelaars.nl
Met vriendelijke groet,
E. Koeze
Makelaar Taxateur

F. Rijnbeek
Makelaar Taxateur

Bijlagen: inschrijfformulier en optie prijzen
de koopsom vrij op naam (v.o.n.) zijn o.a. inbegrepen:
Grondkosten, bouwsom (excl. meerwerk), vergoeding voor architect, constructeur, makelaar en overige adviseurs,
notariskosten i.v.m. transportakte en kadastergegevens. Diverse bijkomende kosten zoals bouwleges
Niet in de koopsom v.o.n. zijn o.a. inbegrepen:
De kosten verbonden aan het afsluiten van een hypothecaire lening zoals afsluitprovisie voor de lening, notariskosten voor de
hypotheekakte en kadastergegevens, eventueel renteverlies (bijv. hypotheekbereidsstellingsprovisie en hypotheek- en depotrente
tijdens de bouwperiode) en meerwerk en b.t.w. van 21%.
Deze prijslijst is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Wijzigingen zijn voorbehouden.
Derhalve kunnen aan de prijslijst geen rechten worden ontleend.

Ingekomen d.d.
__________
20___
A-12 Vrouw Avenweg
Inschrijfformulier
Ontvangstbewijs

__________

Wij verzoeken u het inschrijfformulier uiterlijk 8 april 2018 te verzenden naar :

_____

Rijnbeek Makelaars BV Javastraat 90, 2585 AT te Den Haag of via mail:
info@rijnbeek-makelaars.nl.
De op dit formulier ingevulde gegevens en de eventueel nader te overleggen gegevens zullen strikt
vertrouwelijk worden behandeld.
Persoonlijke gegevens
Aspirant koper
heer
mevrouw

Naam
Voornamen (voluit)
Geboorteplaats
Geboortedatum
Nationaliteit
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon privé
E-mailadres
Bedrijfsnaam
Adres
Postcode
Plaats
KVK nummer
Beschrijving
bedrijfsactiviteiten

Voorkeur Bouwnummer(s):
Volgorde
voorkeur

Bouwnummer

e

1 keus
e

2 keus
e

3 keus
e

4 keus
e

5 keus
e

6 keus
e

7 keus
e

8 keus
N.B. de niet door u opgegeven bouwnummers worden niet toegewezen!

Overige gegevens:
Dit formulier is geheel vrijblijvend, zowel de ingeschrevene(n) als de verkoper(s) verplichten zich niet
tot koop of verkoop. De op dit formulier ingevulde gegevens en de eventueel nader te overleggen
gegevens worden opgenomen in de door Koeze Makelaars & Taxateurs bv en Rijnbeek Makelaars
gevoerde administratie.
Bovenstaande vragen/gegevens zijn naar waarheid ingevuld.
Aanvrager(s) verklaren bekend te met de regelgeving omtrent toewijzing/loting.
Aldus getekend te ………………………… d.d. ……………………….
Handtekening aanvrager:

…………………………

