
  

  

  

  

  

Inschrijfformulier ‘CPO Het Groene Hofje’  
Via dit inschrijfformulier meldt u zich aan als geïnteresseerde in deelname aan CPO Het Groene Hofje. Deze inschrijving 

is vrijblijvend tot aan het moment dat u besluit om definitief deel te nemen aan het project. Om in te kunnen schrijven 

dient u € 350,- inschrijfgeld over te maken en dit formulier in te vullen en te ondertekenen met uw maximale 

financieringscapaciteit door middel van een financieringstoets.  Voor inschrijven geldt: ‘wie het eerst komt, het eerst 

maalt’, daarbij houden we rekening met de beschikbare woningen en de aangegeven voorkeur voor de woning. Het 

rangnummer wordt toegekend op basis van het tijdstip waarop het inschrijfformulier binnen is bij Urbannerdam, en is 

alleen geldig als binnen twee dagen het inschrijfgeld is ontvangen. Op het moment dat de inschrijving volledig is wordt er 

een kennismakingsgesprek ingepland met de eerste mensen in de ranglijst om het bestuur van de vereniging te 

ontmoeten en te kijken of het klikt. Pas als de kennismaking wederzijds positief is kan de inschrijver een oriëntatie 

gesprek met Urbannerdam inplannen om het CPO proces te bespreken.  Kom je niet in de groep dan krijg je de 350 

euro weer terug. 

  

• Binnen tien kalenderdagen na inschrijving kan u afzien van de inschrijving. U dient dit in een email aan 

Urbannerdam mee te delen. Het inschrijfgeld a € 350,- krijgt u dan retour. Indien u later dan tien dagen afziet van 

deelname krijgt u het inschrijfgeld niet retour.  

• Bij definitieve deelname tekent u uiterlijk tien dagen na inschrijving de deelnameovereenkomst en betaald u € 

1.000,- deelnamegeld.  

 

Het inschrijfgeld en deelnamegeld kunt u overmaken naar rekening IBAN NL35 BUNQ2033633632 ten name van te 

Vereniging van opdrachtgevers Het Groene Hofje t.a.v. Urbannerdam onder vermelding van “Inschrijfgeld Het Groene 

Hofje” plus naam.  

 

 

Voor- en achternaam:   

Adres:    

Postcode:   Woonplaats:    

E-mailadres:    

Telefoon:    

Geslacht: (m/v)    Geboortedatum:   

Beroep:    

  

Gegevens partner (indien van toepassing)  

Voor- en achternaam:    

E-mailadres:    

Telefoon:    

Geslacht: (m/v)    Geboortedatum:   

Beroep:    



 

 

CPO Het Groene Hofje - Haarlem  
 

Ik ken dit project via: (Vrienden/collega’s, krant, website, sociale media, anders)  

 

  

 

Welke woning heb jij interesse 

in?  

 

Groen : 

Urban Loft van 104 m2 

Prijsindicatie van 351.000 euro 

 

Geel:  
Herenhuis van 93 m2  
Prijsindicatie 403.000 euro 
 

  

Gewenste budget? *    

Maximale budget?*    

 

 *denk aan hoeveel je maximaal mag lenen! 

Algemene Bepalingen:  

• De verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld.  

• Voor de inschrijving geldt “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. Op basis van de datum van binnenkomst van de 

inschrijving, wordt een rangnummer toegewezen op basis waarvan eventuele deelname aan het project wordt bepaald. 

Voor toetreding moet er tijdens een koffie afspraak met het bestuur worden gekeken of er een match is. 

• U kunt dit inschrijfformulier scannen en mailen aan Sarah van Tiel van Urbannerdam s.thiel@urbannerdam.nl.  

  

Ondertekening  

Datum:    

Naam inschrijver(s):   

   

  

Handtekening (inschrijfformulier is volledig en naar waarheid 

ingevuld):  

Handtekening partner:  

    

mailto:s.thiel@urbannerdam.nl


 


