Vrijblijvende inschrijving-/informatieaanvraagformulier
Winkelcentrum ‘De Scholver’
Picassopassage, Capelle a/d IJssel
Belangrijk:
- Inschrijving is geheel vrijblijvend; aan het ingevulde formulier kunnen geen rechten worden ontleend.
- Inhoudelijke behandeling van deze inschrijving is alleen mogelijk wanneer u over een recente inschrijving bij de
Kamer van Koophandel (indien van toepassing/mogelijk) en een businessplan/-presentatie beschikt. Deze
documenten dient u mee te sturen.

1. Geïnteresseerde
Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Telefoon overdag
Mobiel
E-mail
Website

2. Bedrijfsgegevens
Branche
Aantal filialen
Naam huidige zaak
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Nummer inschrijving KvK
Juridische vorm

□ Eenmanszaak
□ Commanditaire vennootschap
□ Besloten vennootschap
□ Vennootschap onder firma
□ Naamloze vennootschap

Is het bedrijf aangesloten bij
een commerciële organisatie?

□ Nee
□ Ja, te weten ……………………………
…………………………………………...
…………………………………………...

HVA Heuvelman Vastgoed Advies
. Postbus 8080 . 3009 AB Rotterdam .
. T 010 – 7854297 . E info@hvavastgoed.nl . W www.hvavastgoed.nl
. K.v.K. Rotterdam 24439537 .

.

3. Startende ondernemer
Huidige werkkring en functie
Branche-ervaring ter zake

4. Vestiging ter zake
4. Gaat het bij deze vestiging om:

□ eerste vestiging als zelfstandige
□ eerste vestiging als franchisenemer
□ een filiaal
□ een bedrijfsverplaatsing,
vanuit …………………………………...
…………………………………………..

5.a Hoofdassortiment/-activiteit
bestaat uit:
5.b Nevenassortiment/-activiteit
bestaat uit:
6. Benodigde oppervlakte bedraagt:

Verkoopruimte
Magazijnruimte
Overige

ca ……………m2
ca…………….m2
ca…………….m2

Totale bedrijfsruimte ...…………….m2
7. Eventuele wensen t.a.v. vorm?
8. Welk bedrag verwacht u te
investeren in een volledige
inrichting uitgaande van casco
oplevering?
9. Hoe denkt u de totale middelen te
gaan financieren?

10. Welke ingangsdatum van de
huurovereenkomst is
gewenst/haalbaar?
11. Welke, voor de selectie van
belang zijnde, referenties kunt u
opgeven? (Naam, adres, telefoon,
bedrijf/instelling, functie)

Circa ………………………….…euro

Uit eigen middelen
Uit eigen organisatie
Via banken
Via ……………….

…..%
…..%
…..%
…..%

Totaal

100%

1…………………………………………
………………………………………….
………………………………………….
2………………………………………..
………………………………………….
………………………………………….

5. Ruimte voor overige opmerkingen

Ondertekening
Naam
Plaats
Datum
Handtekening

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Persoonsgegevens die wij verwerken:
HVA Heuvelman Vastgoed Advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik
maakt/gebruik wenst te maken van onze diensten ten behoeve van het aangaan van een
huur-/koop- of (tijdelijke) gebruikersovereenkomst en/of omdat u deze zelf aan ons
verstrekt.
Delen van persoonsgegevens met derden:
HVA Heuvelman Vastgoed Advies deelt uw persoonsgegevens met verhuurder/beheerder en
mogelijk verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze
dienstverlening, het tot stand brengen van een overeenkomst tot huur/koop of (tijdelijk)
gebruik, en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit doen wij alleen met
uw nadrukkelijke toestemming.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht tot dienstverlening, sluiten wij
een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Door invulling en retournering geeft u nadrukkelijke toestemming voor verwerking van uw
persoonsgegevens.
Het ingevulde inschrijfformulier inclusief de bijlagen (zijnde het bewijs van inschrijving bij de
Kamer van Koophandel en uw businessplan) kunt u opsturen naar:
HVA Heuvelman Vastgoed Advies
T.a.v. Hans Heuvelman
Postbus 8080, 3009 AB ROTTERDAM
Of via e-mail naar: info@hvavastgoed.nl

