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De inschrijving voor een woning in nieuwbouwproject Groenmarkt gaat via een digitaal systeem. Na
sluiting van de inschrijvingsprocedure volgt hier een voorkeuren overzicht uit. De verkoper zal per
bouwnummer een voorkeurskandidaat selecteren.
De gekozen kandidaten worden vervolgens door één van de makelaars uitgenodigd voor een
persoonlijk informatief gesprek.














Digitaal ingevulde inschrijfformulieren worden uitsluitend gebruikt met als doel het toewijzen
van de woningen in project Groenmarkt aan kandidaatkopers dan wel het verstrekken van
gegevens aan partijen zoals vermeld op het digitaal ingevulde formulier (conform de
aangegeven opties). Ten tijde van de verkoop worden de digitale inschrijfformulieren bewaard
door beide makelaarskantoren. Na onherroepelijke verkoop van alle woningen in project
Groenmarkt worden de digitaal ingevulde formulieren verwijderd.
Dit formulier is geheel vrijblijvend, zowel de ingeschrevene(n) als de verkoper verplichten zich
niet tot koop of verkoop.
Per (toekomstig) huishouden mag slechts één inschrijfformulier worden ingeleverd. Op
dubbele inschrijvingen wordt vooraf gecontroleerd en zo nodig uitgesloten van deelname.
De koop- en aannemingsovereenkomst worden uitsluitend op naam gesteld van de
inschrijver/partner die vermeld is/zijn op het inschrijfformulier.
Bij inschrijving zonder voorbehoud financiering wordt geen financieringsvoorbehoud
opgenomen in de koop- en de aannemingsovereenkomst.
Ter verificatie van de persoonlijke gegevens op dit formulier dient, na eventuele toewijzing ten
tijde van een eerste gesprek met de makelaar, de toegewezene door middel van het tonen
van een geldig legitimatiebewijs aan de makelaars aan te tonen dezelfde persoon/personen
op dit formulier te zijn.
Onjuiste of onvolledig verstrekte gegevens kunnen uw inschrijving ongeldig maken.
De sluitingsdatum is woensdag 21 november 9:00 uur. Alleen inschrijfformulieren die voor
sluitingstijd zijn verzonden, ontvangen en online correct zijn ingevuld zullen worden
meegenomen in de toewijzing. Een loting kan onderdeel uitmaken van deze toewijzing.
De op dit formulier ingevulde persoonlijke gegevens worden gebruikt ten behoeve van de
(kopers)administratie voor project Groenmarkt Amsterdam en worden vertrouwelijk
behandeld. Een en ander met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens
(WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In verband met de
privacyverordening maken wij u erop attent, dat de database waarin uw gegevens wordt
opgenomen alleen ter beschikking zullen worden gesteld aan de bij dit project betrokken
partijen zoals vermeld op dit formulier.
De ingeschrevene geeft door middel van het invullen van het digitale inschrijfformulier
uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van zijn/haar opgegeven persoonsgegevens voor
het bovengenoemde doel. Voor de verwerking van persoonsgegevens door de makelaars
wordt verwezen naar het privacystatement van de makelaars.

