Uddelsbelang
Uddelsbelang

Beste lezer,
Vanuit de gemeente Apeldoorn hebben wij het verzoek gekregen om onderzoek te doen naar de vraag naar woningen in Uddel. Met de
resultaten van het onderzoek en een overzicht van de verkopen uit de afgelopen jaren zal dit een basis zijn voor nieuw woningaanbod in
Uddel.
Samen met Uddels Belang heeft Bosrijck enkele vragen geformuleerd om in kaart te brengen wat de huidige vraag naar woningen is.
We vragen iedereen van 16 jaar en ouder om de vragenlijst in te vullen en aan Bosrijck te retourneren. U dient minimaal uw geboortedatum en woonplaats te vermelden op de vragenlijst. Bosrijck zal uitsluitend de resultaten zonder persoonsgegevens verwerken in de
rapportage aan de gemeente.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Arjan van de Steeg van Bosrijck makelaars & taxateurs (0577) 402 229 of met de voorzitter van
Uddels Belang, de heer Frank van de Kolk via secretaris@uddelsbelang.nl.
Wij verzoeken u om de lijst uiterlijk 14 februari 2020 bij ons aan te leveren via info@bosrijck.nl of u geeft het document af bij het kantoor
van Bosrijck aan de Elspeterweg 63a te Uddel.
Uw eigen inbreng is dus van belang voor het toekomstig woningaanbod in Uddel!
Bij voorbaat dank.

Vragenlijst |

Actuele woonbehoefte Uddel

Gegevens

Echtgeno(o)te/partner

Achternaam

Achternaam

Voornamen (voluit)

Voornamen (voluit)

Geboortedatum

Geboortedatum

dd - mm - jjjj

E-mailadres

E-mailadres

Adres

Adres

Postcode

Postcode

Plaats

Plaats

Huidige woonsituatie:
Huurwoning

(aanvinken wat van toepassing is)

Koopwoning

Thuiswonend

dd - mm - jjjj

Gewenste woonsituatie:
Huurwoning

Koopwoning

Voorkeur woningtype:

Vloeroppervlakte:

(meerdere voorkeuren mogelijk)

(meerdere voorkeuren mogelijk)

Appartement

80 to 95 m2

Tussenwoning

95 to 105 m2

Hoekwoning

105 to 120 m2

Twee-onder-één-kap

120 to 150 m2

Vrijstaand

(aanvinken wat van toepassing is)

Thuiswonend

Uddelsbelang
Uddelsbelang

Aantal slaapkamers: (meerdere voorkeuren mogelijk)
1-2
3
4
5

Specifieke (woon)wensen:
Slaapkamer en badkamer op de begane grond
Extra ruimte voor hobby of werk
Gemeenschappelijke voorzieningen

Kaveloppervlakte:
100 tot 120 m2
120 tot 150 m2
150 tot 200 m2
200 tot 350 m2
350 tot 500 m2
Groter dan 500 m2

Overige wensen:
Zelf veel inbreng

Dorpse uitstraling

Lage energielasten

Zelf afbouwen

Betaalbaarheid

Tuinoriëntatie

Duurzame materialen

Invoed op ontwerp

Groene buurt
Dichtbij voorzieningen

KLAAR MET
INVULLEN?

Aanleveren kan op twee manieren:
•

Door de PDF eerst op te slaan en vervolgens te mailen naar info@bosrijck.nl. Het PDF als bijlage toevoegen aan de mail.

•

Door de PDF af te drukken en vervolgens in de brievenbus te doen aan de Elspeterweg 63a | 3888 MT Uddel (bosrijck)

