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INSCHRIJFFORMULIER ARCHIPEL-LIVING  
 
 
PERSOONLIJKE GEGEVENS  
 
Aanvrager      Partner 
 
Naam ____________________________  Naam ____________________________ 
 
Voornamen _______________________  Voornamen _______________________ 
 
Adres ____________________________  Adres ____________________________ 
 
Postcode _________________________  Postcode _________________________ 
 
Woonplaats _______________________  Woonplaats _______________________ 
 
Telefoon (mob) ____________________  Telefoon (mob) ____________________ 
 
E-mail ____________________________  E-mail ____________________________ 
 
Geboortedatum ____________________  Geboortedatum ____________________ 
 
Geboorteplaats _____________________  Geboorteplaats ____________________ 
 
Geboorteland ______________________  Geboorteland ______________________ 
 
Beroep ____________________________  Beroep ___________________________ 
 
Werkgever _________________________  Werkgever ________________________ 
 
vast contract / tijdelijk contract / zelfstandig   vast contract / tijdelijk contract / zelfstandig  
ondernemer / gepensioneerd / onafhankelijk *   ondernemer / gepensioneerd / onafhankelijk *  
 
Burgerlijke staat: 
 
ongehuwd / geregistreerd partnerschap / gehuwd: in gemeenschap van goederen / gehuwd: onder huwelijkse 
voorwaarden / samenlevingscontract * 
 
Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden: ______  Waarvan kinderen: ______ 
 
Hoe gaat u de woning gebruiken:  
 
Eigen bewoning / belegging / anders, te weten *: __________________________________________________ 
 
 
 
*Doorhalen wat niet van toepassing is  
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FINANCIËLE GEGEVENS 
Aanvrager / partner 
 
Bruto (vast) jaarsalaris circa € _______________  € _______________ 

Is uw huidige woning een koopwoning / huurwoning? * 

Indien koopwoning: verwacht u bij verkoop van deze woning een overwaarde / restschuld? *  

*Verwachte overwaarde €_______________ 

*Verwachte restschuld € _______________ 

Eventueel aanvullend spaargeld / eigen vermogen € _______________ 

Dient u een voorbehoud voor het verkrijgen van financiering te maken: nee / ja * 

Indien ja: voor welk bedrag wilt u een financiering aanvragen € _______________ 

 

VOORKEUR BOUWNUMMER(S)  

1e keus: _______________ 

2e keus: _______________ 

 

U kunt dit formulier persoonlijk afgeven of per post / mail verzenden naar: 

Estata Makelaars O.G., Badhuisweg 234, 2597 JS  Den Haag   nicoline@estata.nl 

 

Plaats en datum: _________________________ Handtekening: ___________________ 

Dit formulier is geheel vrijblijvend: zowel de ingeschrevene(n) als de verkoper verplichten zich niet tot koop of 
verkoop. U verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. De door u verstrekte gegevens zullen 
door ons vertrouwelijk worden behandeld op basis van de privacy verordening (AVG) en op basis van de 
inschrijfvoorwaarden en -procedure.  
 

 

*Doorhalen wat niet van toepassing is 


