
Inschrijfprocedure en toewijzing 

U kunt in aanmerking komen voor een woning in het nieuwbouwproject De Heren van Wormer in Wormer door het invullen 

van bijgevoegd inschrijfformulier. 

Om de toewijzing van de woningen zorgvuldig te kunnen uitvoeren is het van belang dat u het inschrijfformulier zo 

compleet mogelijk invult en tijdig retourneert.

De toewijzingsprocedure zal als volgt verlopen: 

1. U kunt het inschrijfformulier tot uiterlijk woensdag 9 mei 2018, 17.00 uur inleveren bij: 

2.  Vanaf woensdag 9 mei 2018 zal de toewijzing plaatsvinden. De gelukkigen zullen hierover zo spoedig mogelijk worden 

geïnformeerd. Het is van belang dat u op uw inschrijfformulier alle woningen van uw voorkeur aangeeft, u zult geen 

bouwnummer toegewezen krijgen welke u niet als voorkeur heeft opgegeven.

3.  Een bouwnummer waarvoor slechts één belangstellende een eerste voorkeur heeft aangegeven, wordt direct 

toegewezen. Voor een bouwnummer waarvoor meerdere belangstellenden met een eerste voorkeur zijn, wordt de 

woning door M2 Groep B.V. toegewezen / verloot.

4.  Belangstellenden die een bouwnummer als tweede voorkeur hebben opgegeven komen pas in aanmerking voor dit 

bouwnummer indien zich geen belangstellenden hebben ingeschreven met dit bouwnummer als eerste voorkeur. 

Verder geldt de hierboven bij punt 3 beschreven procedure. Deze procedure geldt eveneens voor de derde tot en met de 

twintigste voorkeur, indien dit van toepassing is.

5.  Indien u onverhoopt geen woning toegewezen krijgt, komt u op de reservelijst. Wanneer degene die een woning heeft 

toegewezen uiteindelijk toch van de koop afziet, wordt deze woning aan één van de inschrijvers op de reservelijst 

toegewezen. Hierbij wordt rekening gehouden met de bij de inschrijving opgegeven voorkeuren.

6.  Na de toewijzing zal Thijssen Makelaardij de geïnteresseerden die een woning toegewezen hebben gekregen uitnodigen 

voor een gesprek. Indien u niet direct een woning toegewezen hebt gekregen, ontvangt u hiervan een bericht.
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7.  Tijdens het eerste gesprek wordt het project en de woning toegelicht en is er alle gelegenheid om uw vragen te 

beantwoorden. Nadien krijgt u een optie.

8.  Als u enthousiast bent over het project en de woning wordt er tijdens het eerste gesprek een afspraak gemaakt voor 

het ondertekenen van de koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst. Het kopen van de nieuwbouwwoning 

in het project De Heren van Wormer wordt vastgelegd in een koopovereenkomst en een aannemingsovereenkomst. 

De koopovereenkomst betreft een overeenkomst voor de koop van de grond, de aannemingsovereenkomst een 

overeenkomst voor de bouw van de woning. De koopsom van de grond en de aanneemsom van de woning vormen 

gezamenlijk de VON-som van de woning.  

 

De overeenkomsten dienen uiterlijk 2 weken na het eerste gesprek te zijn ondertekend. In de overeenkomsten wordt 

een termijn van 2 maanden opgenomen waarbinnen u de eventuele financiering kunt regelen. U ontvangt de concept 

overeenkomsten voorafgaand aan de afspraak.

Wij hopen u met deze brief voldoende duidelijkheid te hebben gegeven over de procedure om in aanmerking te komen 

voor één van de koopwoningen in het project De Heren van Wormer.

Heeft u toch nog vragen? Stel ze ons gerust!

Het team van Thijssen Makelaardij


