Inschrijfformulier woningbouwkavel Gemeente Olst-Wijhe
Gegevens aanvrager
Naam en voorna(a)m(en) voluit
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Adres
Postcode en Woonplaats

Gegevens partner
Naam en voorna(a)m(en) voluit
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Adres
Postcode en Woonplaats

Verklaring


Ik en/of mijn partner, alsmede overige familieleden waarmee een gezin wordt gevormd,
hebben slechts één inschrijvingsformulier ingevuld.

Kavelkeuze
U kunt hierbij een eerste en eventueel een tweede voorkeur aangeven.
Voorkeur

Kern/wijk

Adres / kavel

type woning

1e keuze
2e keuze
Als uw eerste keuze beschikbaar is, reserveren wij deze kavel voor u. Anders reserveren wij de kavel van uw tweede
voorkeur. Zijn de door u gewenste kavel(s) gereserveerd? Dan plaatsen wij u op de reservelijst voor deze kavel(s).
Schrijven meerdere personen zich op dezelfde dag in voor dezelfde kavel? Dan vindt er een loting plaats om de
volgorde te bepalen.
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Ondertekening
Datum
Handtekening gegadigde

Handtekening partner

Inleveren van het formulier
Lever het inschrijfformulier in tijdens openingstijden van de balie met een betaling van € 50,- (pinnen is mogelijk).
 Locatie Wijhe, Raadhuisplein 1
 Locatie Olst (Holstohus), Jan Schamhartstraat 5b

Wat doen we met uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het beoordelen en afhandelen van uw aanvraag. Wij delen uw
gegevens niet met derde(n), tenzij hiervoor een wettelijke verplichting bestaat of dat dit noodzakelijk is voor het
kunnen beoordelen en afhandelen van uw aanvraag. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan dat (wettelijk)
noodzakelijk is voor een goede afhandeling. Wij conformeren ons aan de geldende gemeentelijke
beveiligingsnormen (zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten) voor een veilige
verwerking van uw gegevens. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen en te verwijderen.
Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Ga voor meer informatie naar www.olstwijhe.nl/privacyverklaring.

Vragen
Kijk op www.woneninolst-wijhe.nl of bel ons via telefoonnummer 14 0570 (of 0570 – 56 80 80).
Wij helpen u graag verder.
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