
 

Z.O.Z 

 
Inschrijfformulier 

voor vier appartementen nieuwbouwproject De Catrijpermoor te Schoorl 
 

Inschrijving sluit 16 december 2020 om 15:00 uur 
 

1. Ondergetekende 
 

Naam en voornamen (voluit) : dhr./mevr. _________________________________________ 
 
Adres    : __________________________________________________ 
 
Postcode en woonplaats : __________________________________________________ 
 
Geboortedatum/plaats  : _______(dd)________(mm)_________(jaar)te____________ 
 
E-mail (verplicht)**  : __________________________________________________ 
 
Telefoon privé   : __________________________________________________ 
 
Telefoon zakelijk  : ____________________________tel.mobiel______________ 
 
Ongehuwd / gehuwd (gemeenschap v.g./ buiten gemeenschap v.g.) / geregistreerd partnerschap / 
samenwonend met * 
 
2. Partner: 
 

Naam en voornamen (voluit) : dhr./mevr.* ________________________________________ 
 
Adres    : __________________________________________________ 
 
Postcode en woonplaats : __________________________________________________ 
 
Geboortedatum/plaats  : __________________________________________________ 
 
E-mail**   : __________________________________________________ 
 
Telefoon privé   : __________________________________________________ 
 
Telefoon zakelijk  : ____________________________tel.mobiel______________ 
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is. 
** Gezien de duidelijkheid adviseren wij uw emailadres aan te geven (in blokletters s.v.p.) 

 



 

 

4. Ik schrijf in voor de onderstaande bouwnummers:      Uw keuzes in prioriteit aankruizen. 

             

Bouwnummer/adres 
appartement 

Verkoopprijs 
appartementen 

Prijspeil 01 
december 2020 

G.B.O. m² 
Appartement* 

Buitenruimtes 
m² terras 

Uw keuze  

Voorbeeld; (1e), (2e). 

 
Appartement Heereweg 163a 
en parkeerplaats 5 

 
€ 349.000,- 

v.o.n. 

 
86m² 

 
circa 35m²  

 

 
Appartement Heereweg 163b 
en parkeerplaats 10 

 
Verkocht 

onder 
voorbehoud 

 
68m² 

 
circa 18m² 

 
XXXXXXXXXX 

 
Appartement Heereweg 163c 
en parkeerplaatsen 6 & 7 

 
€ 435.000,- 

v.o.n. 

 
94m² 

 
circa 20m² 

 

 
Appartement Heereweg 163d 
en parkeerplaatsen 8 & 9 

 
€ 469.000,- 

v.o.n. 

 
104m² 

 
circa 20m² 

 

*GBO is excl. m² buitenruimte 
 
Dit inschrijfformulier, inclusief de vereiste bijlagen, dient uiterlijk  16 december 2020 voor 15.00 uur 
te zijn ingeleverd bij: 
 
VLIEG Makelaars OG 
Jan Oldenburglaan 16a  
1861 JT BERGEN 
Tel (072) 589 80 04 
Voor vragen of onduidelijkheden kunt u tijdens kantooruren bij ons terecht.  
Of per mail naar bergen@vlieg.nl worden gestuurd.  
 
Te laat ingeleverde formulieren worden onder aan de reservelijst geplaatst.  
Onvolledig ingevulde formulieren of formulieren zonder de vereiste bijlagen worden niet in 
behandeling genomen. Inschrijvers en hun partner die twee keer inschrijven door de gegevens bij 
vraag 1 en 2 om te ruilen, worden gezien als één inschrijving.  
U krijgt na inzending van dit formulier bevestiging van uw inschrijving per e-mail (indien niet bekend 
per post). 
 
De toewijzing vindt plaats op vrijdag 18 december 2020 . Bij de toewijzing zijn, i.v.m. COVID 
protocollen, geen inschrijvers aanwezig.  
 

De kandidaat-gegadigde geeft met invulling en ondertekening van dit formulier aan deel te willen 
nemen aan de inschrijving van de 4 appartementen van de Catrijpermoor te Schoorl 
 
Plaats :  __________________________ Datum:  ________________________ 
 
Handtekening: __________________________ Handtekening partner: __________________ 
 

mailto:bergen@vlieg.nl

