
 
 

                                    VERKOOPPROCEDURE 
                                  10 parkvilla’s Tersluis-Meerstad 
                                             Fase I kavels 1 t/m 5 

 
 
 

 Zaterdag 1 juli en maandag 3 juli 2017 start de verkoop van 5 parkvilla’s in Tersluis - Meerstad met 2 
informatiebijeenkomsten. Zaterdag 1 juli van 11.00 -15.00 uur in het informatiecentrum van Meerstad 
(Waterviolier 2) bij het zomerverkoopevenement en maandag 3 juli van 17.00 – 19.00 uur in 
Nieuwbouwplaza (Lamsoor 10 Groningen). Op maandag 3 juli krijgt u een extra uitgebreide toelichting met 
een centrale presentatie door de architect en ontwikkelaar.  
 

 Informatie over de woningtypes, prijzen en situering e.d. ontvangt u bij deze informatiebijeenkomsten  
 

 Wanneer u, na het bestuderen van verkoopdocumentatie geïnteresseerd bent in één van de woningen, kunt 
u het inschrijfformulier invullen. Graag ontvangen wij uiterlijk maandag 10 juli voor 9.00 uur uw 
inschrijfformulier volledig ingevuld retour. U kunt het formulier ook gelijk afgeven bij de start verkoop, 
mailen naar de verkopende makelaars Nieuwbouwgroningen.nl: info@nieuwbouwgroningen.nl en/of 
Pandomo Makelaars: info@pandomo.nl. Ook kunt u het formulier desgewenst afgeven bij de betreffende 
kantoren (zie achterzijde voor de adresgegevens).  
 

 De toewijzing vindt plaats op maandag 10 juli. Bij meerdere inschrijvingen voor éénzelfde kavel vindt loting 
plaats, waarbij kandidaten welke kunnen kopen zonder voorbehoud van verkoop eigen woning voorgaan in 
de loting boven kandidaten met een voorbehoud van verkoop eigen woning.  
 

 Op maandag 10 juli a.s. benaderen wij vanaf 12:00  uur ’s middags telefonisch de inschrijvers met de uitslag 
van de toewijzing.  
 

 Optiegesprek 
Tegelijkertijd met de telefonische reservering maken wij met u een afspraak om het project, het  
meerwerk en evt. de verkoop van de eigen woning nader te bespreken bij ons op kantoor. U ontvangt  
dan tevens van ons de eventuele aanvullende verkoopdocumentatie. 
 

 Financiële haalbaarheid 
Gecombineerd met het optiegesprek wordt een vrijblijvend hypotheekgesprek bij de hypotheekadviseur 
/nieuwbouwgeldspecialist ingepland voor een financiële haalbaarheidsanalyse.  De hypotheekadviseur 
brengt in het kader van de financiële haalbaarheidscheck vrijblijvend de financiële gevolgen en de 
haalbaarheid van de koop voor u in kaart.  
 

 Het spreekt voor zich dat er per toekomstig huishouden slechts één inschrijfformulier ingeleverd mag 
worden.  
 

 Beschikbaarheid van kavels 
Op de site www.nieuwbouwgroningen.nl, kunt u vanaf maandag 12:00 uur live volgen welke woningen 
gereserveerd zijn en welke nog beschikbaar zijn. Dit is allemaal terug te vinden onder het project Parkvilla’s 
Tersluis Meerstad bij het kopje Interactieve prijslijst.  
 

 
 

Mocht u nog vragen hebben dan staan wij graag voor u klaar en anders zien wij uw ingevulde  
inschrijvingsformulier graag tegemoet.  

 
Tot ziens namens het team van Nieuwbouwgroningen.nl en Pandomo Makelaars 

 



 
 
 
 
Ontwikkeling:        Realisatie: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Verkoop en inlichten:  

 
 
 
 
 

 
 
Lamsoor 10        Griffeweg 81 
9738 AL GRONINGEN       9723 DT GRONINGEN    
T: (050) 547 22 22      T: (050) 853 37 33    
E: info@nieuwbouwgroningen.nl       E: info@pandomo.nl     
 
 
   
 
 
Voor de actuele beschikbaarheid en verkoopstand kijk op: www.nieuwbouwgroningen.nl of www.meerstad.eu 
 
   
Informatie- en verkoopcentrum Meerstad 
Waterviolier 2         
9613 BH  Meerstad         
T: (050) 599 57 10        
E: info@meerstad.eu          
 
   


