Aanmeldformulier wachtlijst
Serviceflat Eeckenrhode
Als u een appartement op Serviceflat Eeckenrhode wilt gaan
huren of kopen en er is geen appartement beschikbaar dat
aan uw wensen voldoet dan kunt u er voor kiezen op de
wachtlijst van Eeckenrhode te worden geplaatst.
Hoe werkt de wachtlijst

Kosten

Als u op de wachtlijst van Eeckenrhode staat wordt
u geïnformeerd op het moment dat er vooruitzicht
is op het vrijkomen van een appartement dat voldoet
aan uw wensen. Daarbij geldt dat hoe hoger u op
de wachtlijst staat hoe eerder u in aanmerking
komt voor een appartement dat beschikbaar komt
en naar Eeckenrhode kunt verhuizen. Op het
moment dat een appartement beschikbaar komt
kunt u het appartement komen bezichtigen en
besluiten of u het wilt gaan huren of kopen.

De kosten voor het op de wachtlijst staan
bedragen € 10,- per maand. Deze financiële
bijdrage is ter dekking van de kosten voor het
kwartaalmagazine en aankondigingen. En voor
komt dat de wachtlijst ‘vervuilt’. We willen alleen
mensen op de wachtlijst die serieus geïnteresseerd
zijn, om mensen een goede inschatting te kunnen
geven van de termijn waarop een appartement
beschikbaar zou kunnen komen. U kunt op ieder
moment besluiten om van de wachtlijst te worden
gehaald. Op dat moment wordt ook de automa
tische incasso gestopt.

Als u op de wachtlijst staat willen we u de
mogelijkheid bieden om te gaan deelnemen aan
activiteiten op Eeckenrhode. U ontvangt dan
het kwartaalmagazine ‘U’ en aankondigingen
van activiteiten waaronder concerten, lezingen
en lunches. Als u dat wilt kunt u ook gaan deel
nemen aan de gymnastiekochtend, yoga voor
senioren en ‘een dagje Sociëteit’.

Aanmeldformulier
Vul dit formulier in en stuur het naar:
Serviceflat Eeckenrhode, tav locatiemanager,
Irenelaan 9, 5583 AD Waalre. Na ontvangst
ontvangt u van ons een bevestiging dat u op de
wachtlijst staat.

Woonwensen
huur of koop

formaat

indeling

huur

70 tot 80 m

koop

100 tot 115 m2
140 m2

2

ligging

één slaapkamer

begane grond

achterzijde

tweede slaapkamer/
studeerkamer

verdieping

dakappartement

voorzijde

Bijzonderheden
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Aanmeldformulier wachtlijst
Serviceflat Eeckenrhode
Geïnteresseerde(n)
aanhef

voorletters

de heer

achternaam

mevrouw

geboortedatum
–

–

straatnaam

huisnummer

postcode

woonplaats

telefoonnummer

e-mailadres

Contactpersoon, indien anders dan geïnteresseerde(n)
aanhef
de heer

voorletters

achternaam

mevrouw

relatie tot geïnteresseerde(n)

telefoonnummer

e-mailadres

Automatische incasso
naam

rekeningnummer (IBAN)

Machtigt hierbij Vereniging van Eigenaars Eeckenrhode om maandelijks 10 euro af te schrijven.
handtekening

datum
–

–

Irenelaan 9, 5583 AD Waalre
t 040 2282800 | info@eeckenrhode.nl | www.eeckenrhode.nl

toevoeging

