
AANMELDINGSFORMULIER  

WONINGBOUWKAVEL 

Waterfront Noordereiland:  

- 11 kavels Noordereiland 

Lees ook de toelichting op de achterzijde van dit formulier! 

A. Gegevens aanvrager 

  

Voorna(a)men  …………………………………………………..   Tussenvoegsels  ………………… 

Achternaam  ……………………………………………………………………………………………. 

Geboorteplaats en -datum  …………………………………………………………………………………………… 

Adres  …………………………………  Huisnummer………………………………………… 

Postcode ………………………  Woonplaats ………………………………………………........ 

E-mailadres  ………………………………………………………………………..…..………………. 

BSN (Burger Service Nummer)  ……………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer  …………………………………………………………………………..……………….. 

Mobiel ………………….………………………………………………………..………………. 

 

 

 

B. Gegevens partner of toekomstige partner 

 

Voorna(a)men ……………………………………………………   Tussenvoegsels  ……………….. 

Naam  ……………………………………………………………………………………………. 

Geboorteplaats en -datum  ………………………………………………………………………………………........ 

Adres  …………………………………  Huisnummer………………………………………… 

Postcode  ………………………  Woonplaats ……………………………………………………. 

BSN (Burger Service Nummer)  ………………………………………………………………………….………………… 

E-mailadres ………………………………………………………………………..…………….......... 

Telefoonnummer ………………………………………………………………………………………........ 

Mobiel   ………………….………………………………………………………………………… 

 

 

 

C. Toekomstige woonsituatie 
 

˽ Aanvrager gaat de kavel alleen bewonen 

˽ Aanvrager gaat de kavel met partner bewonen  →let op: onderdeel B dient ingevuld te zijn! 

D. Ondertekening  

 

Aldus naar waarheid ingevuld, 
(plaats)       (datum)   (handtekening) 

 

………………………………………………….……,     .………….  …………………………………….. 

Staat u in Harderwijk ingeschreven voor een nieuwbouwkoopwoning of woningbouwkavel, vul dan hier het  

registratienummer in:   ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ 

 

Door vermelding van uw persoonsgegevens op dit formulier geeft u toestemming deze te gebruiken voor het doel 

vermeld op dit formulier. Ze worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Tenzij u daarvoor uw toestemming hebt 

gegeven. Ze worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Er is een 

folder beschikbaar in de Stadswinkel hoe de gemeente uw persoonsgegevens behandelt. 

Staat uw partner in Harderwijk ingeschreven voor een nieuwbouwkoopwoning/woningbouwkavel, vul dan hier 

het registratienummer in:  ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ 
 

SLUITINGSDATUM 4 juli 2019 



E. Bouwnummervoorkeur 

 

Hieronder kunt u uw voorkeur voor de verschillende bouwnummers, in volgorde van belangrijkheid aangegeven.  

Wij gaan ervan uit dat de bouwnummers, die niet door u worden vermeld, ook niet uw belangstelling hebben. 
 

1e voorkeur is kavel  ______  2e  voorkeur is kavel  _____  

  
F. Inschrijven  

 

U kunt dit formulier inleveren bij of zenden naar: 

 

BRANDT MAKELAARS 

Verkeersweg 5 

3842 LD  HARDERWIJK   

Tel. 0341 - 416426      

 

 

SLUITINGSDATUM 4 juli 2019! 

 

 

Toelichting aanmeldingsformulier nieuwbouwkoopwoning/woningbouwkavel 
Voor een correcte toewijzing van de aangeboden koopwoningen /bouwkavels is het noodzakelijk dat u 

dit aanmeldingsformulier volledig invult. Let daarbij op de volgende punten.  

 

Persoonlijke gegevens. 

Vermeld alle gegevens van u en van uw eventuele partner. Vergeet niet het registratienummer in te 

vullen als u als belangstellende voor een nieuwbouwkoopwoning/woningbouwkavel in Harderwijk bent 

ingeschreven. Dit nummer staat op het bewijs van registratie dat u is toegezonden. Als uw partner 

afzonderlijk staat ingeschreven dient u ook het registratienummer van uw partner te vermeld en.  

 

U dient dit formulier uiterlijk op genoemde sluitingsdatum in te leveren bij of op te sturen naar de 

genoemde makelaar(s). Formulieren die later binnen komen worden niet meer (bij de eerste 

toewijzingsronde) in behandeling genomen. 

 

Hoe worden de koopwoningen/bouwkavels toegewezen? 

Met dit aanmeldingsformulier maakt u kenbaar dat u belangstelling hebt voor een koopwoning/bouwkavel in het 

project Waterfront Harderwijk. Indien er meerdere personen zich hebben ingeschreven op een bouwnummer, dan 

bepaalt de gemeente Harderwijk in eerste instantie de volgorde van toewijzing op grond van het puntensysteem in 

het centrale register voor koopwoningzoekenden. Daarom worden na de sluitingsdatum alle formulieren naar de 

gemeente gestuurd. Indien de belangstellenden voor een bouwnummer niet geregistreerd staan bij de gemeente, 

dan wordt deze benaderd voor een woning nadat de belangstellenden met punten hun keuze hebben gemaakt. 

 
Toewijzing 
Per 1 maart 2017 is de toewijzing van nieuwbouw koopwoningen door de gemeente aangepast. U kunt zich niet 
meer inschrijven in het centrale register voor koopwoningzoekenden. Stond u op 1 maart 2017 ingeschreven voor 
een nieuwbouwkoopwoning of woningbouwkavel bij de gemeente Harderwijk, dan kunt u uw inschrijving tien jaar 
lang gebruiken voor de eerste twee voorkeuren per project. Daarna vervalt uw voorrangspositie voor een 

nieuwbouwkoopwoning. Voor meer informatie over deze procedure verwijzen wij u naar de gemeente Harderwijk.  

 

 


