
Inschrijfformulier
BEACHHOUSE

scheveningen

Achternaam (en tussenvoegsel)

Inschrijver Partner (indien van toepassing)

Voornamen (voluit)

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer privé

Telefoonnummer werk

E-mail adres

Burgerlijke staat

Geboortedatum (dd/mm/jjjj)

Geboorteplaats

Nationaliteit

Werkgever

Functie

Vast dienstverband

Bruto jaarinkomen €

ja/nee ja/nee

€

€Welk bedrag aan eigen middelen wilt u gebruiken voor de aankoop?

Woont u nu in een huurwoning / koopwoning / anders?

Plaats en datum (dd/mm/jjjj)

Handtekening

recreatiewoningen



1
2
3
4
5

verdieping

type 1
160m2

type 2
125m2

type 3
105m2

type 4
130m2

N.B. Deze inschrijving is geheel vrijblijvend en geeft geen 

recht op toewijzing van een woning. Zowel koper als verkoper 

verplichten zich hiermee niet to koop of verkoop over te gaan.

Aan het opstellen van dit document is de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid betracht, doch kunnen geen rechten hieraan 

worden ontleend.

Wij verzamelen deze gegevens om uw inschrijving te re-

gistreren. In verband met privacy-wetgeving maken wij u 

erop attent dat de door u verstrekte gegevens vertrouwe-

lijk ter beschikking kunnen worden gesteld bij dit project 

betrokken partijen als ontwikkelaar, aannemer, makelaar, 

notaris, en hypotheekadviseurs. Door het sturen van dit for-

mulier, gaat u akkoord met het privacybeleid, te vinden via: 

beachhouse-scheveningen.nl/privacy.

Inschrijfformulier
BEACHHOUSE

scheveningen recreatiewoningen

Gelieve het formulier in te vullen en te sturen naar:

Team Beach House 
Berkstraat 2
2565 MS Den Haag  
of:  
info@beachhouse-scheveningen.nl

In welk bouwnummer 
bent u geïnteresseerd? 
Vul de verdieping en het 
nummer in.

verdieping type

1e voorkeur

2e voorkeur

3e voorkeur
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