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Inschrijfformulier CPO Sluiseiland 
 
Via dit inschrijfformulier meldt u zich aan voor deelname aan CPO Sluiseiland in Vianen. 
Inschrijven werkt volgens het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”. Voor 
inschrijving zijn drie stukken van belang: 
- Het inschrijfformulier 
- Een financieringstoets* 
- Het inschrijfgeld van € 500,- 
Pas na ontvangst van het inschrijfformulier, de financieringstoets en inschrijfgeld is uw inschrijving 
compleet. 
 
1. Om in te schrijven stuurt u dit inschrijfformulier compleet ingevuld en ondertekend naar Urbannerdam. 

Per ontvangstdatum van het inschrijfformulier plaatsen we uw inschrijving op de inschrijflijst. 
Urbannerdam bevestigt per mail uw voorlopige inschrijving en uw rangnummer.  

2. Uw inschrijving wordt pas definitief als binnen 7 dagen na ontvangst van uw inschrijfformulier ook uw 
inschrijfgeld a € 500,- op de rekening staat van de Vereniging van Opdrachtgevers onder vermelding 
van “inschrijfgeld CPO Sluiseiland”.  

3. Wordt het inschrijfgeld later dan 7 dagen ontvangen, dan telt de datum van ontvangst van het 
inschrijfgeld voor de plaatsing op de inschrijflijst. Wanneer uw inschrijving compleet is ontvangt u een 
bevestiging per mail. 

 
Gegevens inschrijver CPO Sluiseiland 
 
Voor – en achternaam:  .............................................................................................................   Dhr./Mevr. 

Straatnaam:  .................................................................................................................................................  

Postcode en woonplaats:  ............................................................................................................................  

Telefoon:  ...................................................................  Mobiel:  ...................................................................  

E-mailadres: .................................................................................................................................................  

Geboortedatum:  ........................................................  Geboorteplaats:  .....................................................  

Beroep:  ........................................................................................................................................................  

Burgerlijke staat:  Gehuwd / geregistreerd partner / alleenstaand / samenwonend / thuiswonend 

 
Gegevens partner (indien van toepassing) 
Voor – en achternaam:  .............................................................................................................   Dhr./Mevr. 

Straatnaam:  .................................................................................................................................................  

Postcode en woonplaats:  ............................................................................................................................  

Telefoon:  ...................................................................  Mobiel:  ...................................................................  

E-mailadres: .................................................................................................................................................  

Geboortedatum:  ........................................................  Geboorteplaats:  .....................................................  

Beroep:  ........................................................................................................................................................  

Burgerlijke staat:  Gehuwd / geregistreerd partner / alleenstaand / samenwonend / thuiswonend 

 

Ik schrijf in voor:  

o Een appartement 

o Een herenhuis 

o Een maisonnette 
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Algemene Bepalingen 
 Per huishouden (inschrijver en partner) kan slechts één inschrijfformulier worden ingeleverd. Het is niet 

toegestaan om naast een gezamenlijke inschrijving ook een individuele inschrijving te doen. Een 

inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar op een andere persoon dan de partner waarmee is 

ingeschreven. 

 Inschrijving werkt op basis van volgorde van ontvangst. 

 De verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Alleen volledig ingevulde en ondertekende 

formulieren worden in behandeling genomen.  

 

o Ondergetekende(n) verklaren de algemene bepalingen te hebben gelezen en daarmee in te stemmen. 

o Ondergetekende(n) hebben € 500,- inschrijfgeld overgemaakt op rekening  

IBAN NL10 RABO 0331 1627 25 ten name van Vereniging van Opdrachtgevers Sluiseiland Vianen te 

Vianen o.v.v. “Inschrijving CPO Sluiseiland” 

 

 

Ondertekening 
 
 
Plaats  ........................................................................  Datum  ....................................................................  

 

Naam inschrijver  .......................................................  (evt) Naam partner  .................................................  

 

 

 

 

Handtekening(en)  .....................................................   ................................................................................  

 

 

Adresgegevens  
Uw inschrijfformulier én financieringstoets kunt u sturen aan Urbannerdam via l.weeber@urbannerdam.nl  

of  

Urbannerdam 

t.a.v. Laura Weeber 

Heemraadssingel 319 

3023 BG Rotterdam 

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Laura Weeber via mail of telefoonnummer 010 – 280 64 44 

 
 
*financieringstoets 
Om te voorkomen dat u zich inschrijft, maar de financiering van de aankoop niet rond krijgt, dient u bij dit 
inschrijfformulier een zogenaamde originele financieringstoets te voegen. Een financieringstoets wordt 
doorgaans kosteloos verstrekt door een bank of hypotheekadviseur. Het is een verklaring dat u (op basis 
van loon, vermogen of bezittingen) kunt beschikken over de gestelde financieringseis. Indien u zich 
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inschrijft voor een woning waarvoor uw financiering niet toereikend is, komt u niet in 
aanmerking voor deelname aan CPO Sluiseiland. N.B. Een financieringstoets is geen 
hypotheek offerte 


