
1. INSCHRIJFFORMULIER CPO OOSTENBURG, AMSTERDAM 

 

Persoonsgegevens 

 

INSCHRIJVER 

Naam;                                                                                                                                     

Adres;                                                                                                                                                                                                                                                          

Woonplaats;                                                                                                                                                 

e-mail;                                                                                                                                                        

telefoon;                                                                                                                                              

geboortedatum;                                                                                                                                                         

handtekening;                                                                                                                                      

 

 

PARTNER 

Naam;                                                                                                                                     

Adres;                                                                                                                                                                                                                                                          

Woonplaats;                                                                                                                                                 

e-mail;                                                                                                                                                        

telefoon;                                                                                                                                              

geboortedatum;                                                                                                                                                         

handtekening;                                                                                                                                                            

 

 

 

indicatieve oppervlakte en prijzen woningen; 

0   Circa 60m2  (kavel 11G) circa € 420.000,- v.o.n. 

0 Circa 75m2 (kavel 11F) circa € 525.000,- v.o.n. 

0 Circa 110m2 (kavel 11G) circa € 775.000,- v.o.n. 

0 Circa 130m2 (kavel 11F) circa € 900.000,- v.o.n. 

0 Circa 260m2   (kavel 11F) circa € 1.800.000,- v.o.n. 

 

 



2. AKKOORD VERKLARING CPO OOSTENBURG, AMSTERDAM 

 

Inschrijving is geldig na ontvangst van volledig ingevulde en ondertekende formulieren (1. Inschrijf-

formulier, 2. Akkoordverklaring en 3.financieringsverklaring)  en na ontvangst inschrijfgeld eerste 

selectieronde à € 75,--. 

Ontvangstvolgorde van volledig ingevulde en ondertekende formulieren en betaling bepaalt uw 

inschrijfnummer. (Indien bij gelijktijdige ontvangst prevaleert eerste contact inschrijver met WeLoft) 

Inschrijfgeld à €75,-- over te maken naar WeLoft, NL 37 INGB 0006 8602 61, te Amsterdam ovv 

Oostenburg en uw naam. 

U (of uw huishouden/partner) kunt zich slechts één keer inschrijven voor een CPO collectief. 

DISCLAIMER 

WeLoft kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de procedure en uitslag van de 

inschrijving voor de CPO kavels op Oostenburg. 

Getoond beeld is een impressie; er is nog geen ontwerp gemaakt. 

Omdat er nog geen ontwerp is gemaakt en er nog geen aannemer is geselecteerd zijn genoemde 

prijzen indicatief. Er kunnen derhalve geen rechten worden ontleend aan opgegeven prijzen. 

 

 

Door ondertekening van dit formulier gaat inschrijver (en partner) akkoord met; 

1. INTEGRITEITSVERKLARING OOSTENBURG SGN (download) 

2. PRIVACYSTATEMENT OOSTENBURG SGN (download) 

3. KENNISNAME VAN VERKOOPBROCHURE OOSTENBURG SGN dd.21 januari 2019 (download) 

4. DE MOGELIJKHEID OM GEGEVENS TOE TE VOEGEN OF TE WIJZIGEN DIE NOODZAKELIJK ZIJN 

VOOR HET VOLTOOIEN VAN DE INSCHRIJVING. 

5. DE AAN TE STELLEN ARCHITECT IS MULDERS VANDENBERK ARCHITECTEN BV 

6. BOVENSTAANDE TEKST 

 

 

HANDTEKENING INSCHRIJVER: 

 

 

 

HANDTEKENING PARTNER: 

  



3. FINANCIERINGSVERKLARING, CPO OOSTENBURG AMSTERDAM 

INSCHRIJVER 

Naam;                                                                                                                                     

Adres;                                                                                                                                                                                                                                                          

Woonplaats;                                                                                                                                                 

e-mail;                                                                                                                                                        

telefoon;                                                                                                                                              

geboortedatum;                                                                                                                                                          

  

PARTNER 

Naam;                                                                                                                                     

Adres;                                                                                                                                                                                                                                                          

Woonplaats;                                                                                                                                                 

e-mail;                                                                                                                                                        

telefoon;                                                                                                                                              

geboortedatum;                                                                                                                                                           

 

inschrijver (en partner) heeft op basis van de indicatieve prijs woning v.o.n. een totaal bedrag van     

€ ………………………………………… benodigd om de gewenste woning te financieren. 

Inschrijver (en partner) geeft aan dat hij/zij beschikt over een bedrag van € ………….………………………….. 

aan eigen vermogen/overwaarde op huidige woning. 

Inschrijver (en partner) geeft aan dat hij/zij beschikt over een bedrag van € ……………………….…………….. 

om aanloopkosten te financieren (minimaal € 25.000,-). Dit om kosten te dekken vooruitlopend op 

afgifte omgevingsvergunning (bouwvergunning). Veelal financiert een bank pas na ontvangst 

omgevingsvergunning. 

Inschrijver (en partner) geeft aan dat hij/zij een bedrag van € …………………………………. kan financieren 

middels een hypotheek. 

IN TE VULLEN DOOR BANK OF ADVISEUR 

-hypotheekbedrag obv inkomen inschrijver (en partner) is; € ……………………………………………………………… 

ONDERTEKENING 

INSCHRIJVER                 PARTNER   MEDEWERKER BANK OF ADVISEUR 

datum:    datum:    datum: 

plaats:    plaats:    plaats: 

handtekening:   handtekening:   handtekening + bedrijfsstempel: 

  



4. INSCHRIJFGELD 

Om CPO De Oostenburger in te schrijven dient voor deze ronde inschrijfgeld betaald te worden aan 

Oostenburg SGN. 

Inschrijfgeld à €75,-- over te maken naar: 

WeLoft 

NL 37 INGB 0006 8602 61, te Amsterdam 

ovv de Oostenburg en uw naam. 

 


