Aanmeldformulier Start verkoop Meet&Greet | Fase 1B
Donderdag 22 november 2018
Kom je ook naar de start verkoop Meet&Greet op donderdag 22 november a.s.? Je bent dan van harte welkom
tussen 18.00 – 20.00 uur in De Roskam aan Plein 25 in Houten om Fase 1B van De Kiem van Houten te bekijken,
de sfeer van de nieuwe wijk te proeven, eventuele vragen te stellen aan het verkoopteam en de beschikbare
verkoopdocumentatie op te halen.
Vanwege de grote belangstelling die we verwachten vragen we je om je komst alvast aan te melden via dit aanmeldformulier. Even downloaden, uitprinten, invullen en meenemen naar de Meet&Greet. Na overhandiging van het
volledig ingevulde formulier ontvang je de verkoopbrochure en de prijslijst. Je wordt op deze manier vlot geholpen.
Bovendien kunnen we je aan de hand van het formulier ook bereiken als we tussentijds nieuwe informatie met je
willen delen.
De heer*
Achternaam*
Straat*
Postcode*
E-mailadres*
Telefoonnummer/
Mobiel nummer*

Mevrouw*
_______________________________________ Voorletter(s)* ________
_______________________________________ Huisnummer* ________
___________ Woonplaats _____________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________ (Overdag bereikbaar)

Aanvullende informatie (niet verplicht)
Bel mij voor een afspraak voor een vrijblijvende waardebepaling.
Bel mij voor een afspraak voor een vrijblijvend hypotheekgesprek.
Bel mij voor een afspraak voor een vrijblijvende aankoopgesprek.
Opmerkingen
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Toestemming*
Ik ben op de hoogte van de Privacy Statement van Jansen Bouwontwikkeling B.V.
Ik geef Jansen Bouwontwikkeling B.V. en haar marketing partners toestemming om mijn
persoonsgegevens overeenkomstig deze verklaring te gebruiken.
* verplicht in te vullen

Tot ziens op donderdag 22 november!
VERKOOPTEAM DE KIEM VAN HOUTEN
Inzien, wijzigen of uitschrijven
Wil je op enig tijdstip je gegevens inzien of wijzigen, of heb je geen belangstelling meer voor De Kiem van Houten? Neem dan even per e-mail via nieuwbouw@dekeizer.nl contact met ons
op, dan zorgen wij ervoor dat je op de hoogte gesteld wordt van de door jou aangeleverde gegevens, worden je gegevens aangepast of uit de betreffende bestanden verwijderd.

