
   
 

 

 

Naam              :  

Voorna(a)m(en)   :  

Geboorteplaats   :  

Geboortedatum   :  

Adres      :  

Woonplaats    :  

Postcode      :  

Telefoon thuis    :  

Telefoon mobiel   :  

Email-adres    : 

Burgerlijke staat   : gehuwd * / ongehuwd* / geregistreerd partner *  

 

Naam      :  

Voorna(a)m(en)    :  

Geboorteplaats   :  

Geboortedatum   :  

Adres      :  

Woonplaats    :  

Postcode      :  

Telefoon thuis    :  

Telefoon mobiel   :  

Email-adres    : 

Burgerlijke staat   : gehuwd * / ongehuwd* / geregistreerd partner *  

 

 
 

de appartementen/woningen in Hof aan de Dommel, in de volgorde:  

 

1e keuze Woning / Appartement  ….. 

2e keuze Woning / Appartement ….. 

3e keuze Woning / Appartement ….. 

4e keuze Woning / Appartement ….. 

5e keuze Woning / Appartement ….. 

 

 



   
 

 
 

1. ermee bekend te zijn dat een Reserveringsovereenkomst uitsluitend gesloten kan worden 

indien er geen sprake is van een voorbehoud van financiering bij in de 

Reserveringsovereenkomst, noch in de Koop- en Aanneemovereenkomst; 

2. automatisch deel te willen nemen aan de Verkoopprocedure, zoals toegelicht in de ‘Toelichting 

op verkoopprocedure Hof aan de Dommel d.d. 26-2-202’, en van de inhoud hiervan kennis te 

hebben genomen; 

3. dat, in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de expliciete 

toestemming te verlenen aan het digitaal mogen verwerken en verzenden van (alle) onder A. 

genoemde persoonsgegevens, uitsluitend ten behoeve van het opmaken van de bescheiden 

en de (digitale) verzending ervan door Symphony en overige project betrokken partijen zoals 

de notaris, de aannemer en eventuele tussenperso(o)n(en) en de bank. 

 

 

 
 

Datum:                                                    

 

Plaats: 

 

 

Naam:                                                   Naam: 

 

 

 

……………………………………………..     ……………………………………………..    

Handtekening        Handtekening partner 

 

 

Graag wijzen we u erop dat onderhavig formulier, per e-mail dan wel per aangetekende 

post (zie onderstaande gegevens), uiterlijk maandag 15 maart 2021 vóór 12.00 uur moet 

zijn aangeboden aan de Symphony Estates en door Symphony Estates moet zijn 

ontvangen. Symphony Estates zal u alsdan een ontvangstbevestiging doen toekomen.  

 

Symphony Estates B.V. 

T.a.v. mevrouw J.C.G. Schoofs-Kramer 

Parklaan 54 A | 5613 BH EINDHOVEN 

T (040) 304 64 76 | E  jantine@symphony-estates.nl 

 

 

 

 

 

 

  


