
Invulformulier woningbehoefte Bruinisse 

 

Naam:           …………………………………………………… 

E-mailadres  …………………………………………………… 

○ Ja, ik wil op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen via e-mail (vink aan). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kruis in onderstaande tabel a.u.b. naar welk soort woning u idealiter, met in acht neming van 
uw mogelijkheden, op zoek bent. U dient, voor de beste onderzoeksresultaten, één (1) optie 
aan te kruisen. Als u bij uw gemaakte keuze de optie wenst dat deze gewenste woning 
levensloopbestendig is, kunt u dit aankruisen. Eventuele opmerkingen kunt u meenemen in 
de rechterkolom van de kruislijst.  

In de tabel kan een witte cel als mogelijkheid aangekruist worden. Een zwarte cel is een  
mismatch tussen woonwens en budget. Een grijze cel is eventueel mogelijk. Dit is 
bijvoorbeeld afhankelijk van kosten en kavelgrootte. U kunt een grijze cel dus wel als 
keuzemogelijkheid aankruisen. Prijsklassen en bijhorende mogelijkheden zijn indicatief en 
gebaseerd op prijspeilen en rentetarieven van april 2021 en bovendien aan verandering 
onderhevig. 

Maximaal hypotheek 

budget 

Type woning Optioneel: 

levensloopbestendig 

Opmerkingen 

Rijwoning 2-onder-

1-kap 

Vrijstaand 

Tot €170.000 

Indicatie bruto hypotheeklasten: 

tot €600 

     

€170.000 - €235.000 

Indicatie bruto hypotheeklasten:  

€600 - €790 

    

€235.000 - €300.000 

Indicatie bruto hypotheeklasten:  

€790 - €1000 

    

€300.000 - €350.000 

Indicatie bruto hypotheeklasten:  

€1000 - €1175 

    

€350.000 - €400.000 

Indicatie bruto hypotheeklasten:  

€1175 - €1340 

    

>€400.000 

Indicatie bruto hypotheeklasten:  

> €1340 

    

 

Na het downloaden van dit pdf-document dient u deze in te vullen en op te slaan op uw eigen 
apparaat. Aansluitend dient u het document via de e-mail te verzenden naar 
info@klaassennotarissen.nl. In de onderwerpregel dient u op te nemen “T.a.v. mevr. mr. N.E. 
Soeters-Schot – Woningbehoefte Bruinisse”. 
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