Verhuisplannen?
Vul het woonwensenformulier in.
Op zoek naar een nieuw huis? Dit formulier helpt u om snel uw wensen op een rij te krijgen.
Daarnaast is het een waardevolle bron van informatie voor uw makelaar van de NVM. Want hoe
duidelijker u laat weten wat uw woonwensen zijn, hoe beter uw makelaar u kan begeleiden bij het
vinden van uw droomhuis. Die kan aan de hand van deze lijst namelijk gericht voor u op zoek gaan
naar een woning die bij u past. Als u tijd wilt besparen, dan kunt u deze lijst samen met uw NVMmakelaar invullen. Dan hebt u direct een adviseur bij de hand.
1. Mijn persoonlijke gegevens:
Voor- en achternaam:
Adres + woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Ik zoek een huis voor .. personen, waarvan .. kinderen.
Ik heb 

geen eigen koopwoning 

wel een eigen koopwoning, de geschatte waarde is …

Ik vermoed dat ik in …….. ga verhuizen.
Bruto inkomen:
2. Ik zoek het volgende type woning (meerdere keuzes mogelijk):
 tussenwoning
 hoekwoning
 twee-onder-een-kap
 appartement
 vrijstaand
 anders, namelijk
3. De prijs die ik voor de woning wil betalen ligt tussen de: … en … euro.

4. De bouwperiode van de woning is:

5. Het liefst wil ik een woning met in totaal .. kamers, waarvan .. slaapkamers.

6. Bij voorkeur staat mijn nieuwe huis in:
 een stadscentrum
 een buitenwijk
 aan de rand van het centrum
 een kleine gemeente
 een groene omgeving
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7. In de directe omgeving van mijn huis heb ik graag:
 een stadscentrum
 bos
 water
 winkels
 scholen
 openbaar vervoer
 sportvoorzieningen
 een theater/bioscoop
8. Ik heb de voorkeur voor de regio’s, gemeenten en wijk:
a. …
b. …
c. …
9. Mijn belangrijkste woonwensen in een notendop:

10. Ik wil dat mijn NVM-makelaar mij begeleidt bij:
 de koop van de woning
 de verkoop van mijn huidige woning
 het afsluiten van mijn hypotheek
 het afsluiten van diverse verzekeringen
 het verhuizen van mijn nutsvoorzieningen
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