Inschrijfformulier winkelruimte

Dordrecht - Wielwijk
Belangrijk:
- Inschrijving is geheel vrijblijvend; aan het ingevulde formulier kunnen geen rechten worden ontleend.
- Inschrijving is alleen mogelijk wanneer u over een recente inschrijving bij de Kamer van Koophandel
en een businessplan beschikt. Beide documenten dient u mee te sturen; zonder deze documenten
kunnen wij uw inschrijving niet in behandeling nemen.

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

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

Is het bedrijf aangesloten bij een
commerciële organisatie?
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□ Eenmanszaak
□ Commanditaire vennootschap
□ Besloten vennootschap
□ Vennootschap onder firma
□ Naamloze vennootschap
□ Nee
□ Ja, te weten
……………………………
…………………………………………...
…………………………………………...

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

Vestiging ter zake
4. Gaat het bij de vestiging in het
nieuwe winkelcentrum om:

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

5a. Het hoofdassortiment bestaat uit:

5b. Eventueel nevenassortiment:

6. Benodigde oppervlakte van de
nieuwe vestiging bedraagt:

Verkoopruimte
Magazijnruimte
Overige

ca ……………m2
ca…………….m2
ca…………….m2

Totale bedrijfsruimte
……………….m2
7. Eventuele wensen t.a.v. vorm
winkelunit?
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, voor de selectie van
belang zijnde, referenties kunt u
opgeven? (Naam, adres, telefoon,
bedrijf/instelling, functie)
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Circa
…………………………….…euro

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

…..%
…..%
…..%
…..%

Totaal

100%

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

11. Ruimte voor overige opmerkingen

Ondertekening
Naam
Plaats
Datum
Handtekening

De verstrekte informatie zal vertrouwelijk door de brancheringscommissie
worden behandeld.
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:
info@hvavastgoed.nl
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