
  
   
 

     
 

PICAZ 
INSCHRIJFFORMULIER NA SLUITINGSDATUM 

 
Wil u onderstaande vragen zo volledig mogelijk invullen? Aan deze inschrijving kunnen geen rechten  
worden ontleend. 
 
☐aankruisen wat van toepassing is                             * doorhalen wat niet van toepassing is 

 
Gegevens aanvrager :  
 
Naam   : _____________________________________________________________________ 

Voornamen voluit : _____________________________________________________________________ 

Adres   : _____________________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats : _____________________________________________________________________ 

Telefoon  : privé:________________________ werk/mobiel: ____________________________ 

E-mail   : _____________________________________________________________________ 

Geb. datum en plaats : _____________________________________________________________________ 

Beroep  : _____________________________________________________________________ 

Naam werkgever : _____________________________________________________________________ 

Burgerlijke staat ☐ gehuwd: gemeenschap van goederen/huwelijkse voorwaarden* 
   ☐ ongehuwd  
   ☐ samenwonend met/zonder samenlevingscontract 
Huidige woonsituatie ☐ huurwoning  ☐ koopwoning   
 
Gegevens partner:  
 
Naam   : _____________________________________________________________________ 

Voornamen voluit : _____________________________________________________________________ 

Adres   : _____________________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats : _____________________________________________________________________ 

Telefoon  : privé:________________________ werk/mobiel: ____________________________ 

E-mail   : _____________________________________________________________________ 

Geb. datum en plaats : _____________________________________________________________________ 

Beroep  : _____________________________________________________________________ 

Naam werkgever : _____________________________________________________________________ 

Burgerlijke staat ☐ gehuwd: gemeenschap van goederen/huwelijkse voorwaarden* 
   ☐ ongehuwd  
   ☐ samenwonend met/zonder samenlevingscontract 
Huidige woonsituatie ☐ huurwoning  ☐ koopwoning  

  



     

Bruto jaarinkomen    : aanvrager: € ______________ medeaanvrager: € _____________ 

Verplichtingen (lening/alimentatie) : aanvrager: € ______________ medeaanvrager: € _____________ 

Eigen middelen     : aanvrager: € ______________ medeaanvrager: € _____________ 

Indicatie verkoopwaarde van de woning:  € ___________________________ 

 
Naar welk(e) bouwnummer(s)  gaat uw voorkeur uit? 

 

1e keus:   bouwnummer ______      6e keus:   bouwnummer ______             

2e keus:   bouwnummer _____  7e keus:   bouwnummer ______ 

3e keus:   bouwnummer ______  8e keus:   bouwnummer ______ 

4e keus:   bouwnummer ______  9e keus:   bouwnummer ______ 

5e keus:   bouwnummer ______  10e keus: bouwnummer ______
 
De inschrijving is reeds gesloten. Om alsnog aanspraak te maken op één van de appartementen, kunt u zich 
inschrijven als reservekandidaat.  
Het formulier kunt u digitaal of per post toezenden aan  
Brecheisen Makelaars via nieuwbouw@brecheisen.nl of De Keizer Makelaars via nieuwbouw@dekeizer.nl  
Het inleveren van meerdere inschrijfformulieren is niet toegestaan. 
 
Indien wij een bouwnummer aan u hebben toegewezen, zal er telefonisch contact met u worden opgenomen om een 
aankoopgesprek in te plannen. Mocht u, bijvoorbeeld wegens een vakantie, voor langere tijd niet 
bereikbaar zijn, dan verzoeken wij u vriendelijke dit onderstaand aan te geven: 
 
Ik/wij ben/zijn op vakantie van ____________ tot ____________  
In deze periode kan contact worden opgenomen met: _____________________ via _________________________ 
 
Datum: ______ - ______ - ______________ 
 
 
_____________________     ___________________ 
Handtekening aanvrager     Handtekening partner 
 
 

       
  

 
Parijsboulevard 2     Pastoor Ohllaan 2             
3541 CX Utrecht     3451 CC Vleuten  

     T: 030 200 3600     T: 030-6008240  
     nieuwbouw@brecheisen.nl                                                   nieuwbouw@dekeizer.nl  
_________________________________________________________________________ 
 
Door wie worden mijn gegevens 
verwerkt? 
Door ondertekening van dit formulier ga je 
akkoord met de verwerking van je gegevens 
door Brecheisen Makelaars en De Keizer 
makelaarsgroep. Ook ga je ermee akkoord 
dat als je een koper wordt je gegevens 
worden gedeeld met de desbetreffende 
ontwikkelaar, de aannemer, de aangesloten 
showroomleveranciers en Bouwgarant.   

Wat gebeurt er met mijn gegevens? 
Je gegevens worden ingevoerd en 
opgeslagen in een project database. Aan de 
hand van de ingevulde gegevens op de 
formulieren worden de bouwnummers 
toegewezen op eerste voorkeur.  
 

Hoelang worden mijn gegevens 
bewaard?     
De bewaartermijn is afhankelijk van de 
situatie. Kijk voor de bewaartermijnen in de 
privacy verklaringen op de websites van 
Brecheisen makelaars en/of De Keizer 
makelaarsgroep. Voor meer informatie over 
de bewaartermijn van de aannemer, de 
showroomleverancier en Bouwgarant 
verwijzen wij naar hun eigen privacy 
verklaringen.  
 

 


