Aan de belangstellenden voor het nieuwbouwproject
Het Noordereinde te Zevenhoven
Datum: 7 november 2018

Beste belangstellende,
Hartelijk dank voor je interesse in nieuwbouwproject Het Noordereinde te Zevenhoven.

HOE KOM JE IN AANMERKING VOOR EEN WONING
Vanaf woensdag 7 november 2018 19:00 is het mogelijk om je definitief in te schrijven op de
woningtypes dan wel bouwnummers van jouw voorkeur!
De inschrijving sluit op woensdag 21 november om 12:00 uur. Jouw inschrijving dient voor die tijd
digitaal verzonden te zijn via de website.

TOEWIJZING VAN DE WONINGEN
Na de inschrijfperiode worden de woningen toegewezen door middel van een loting die vrijdag 23
november zal plaatsvinden bij Limes Netwerk Notarissen in Nieuwkoop. Elke inschrijver krijgt een
nummer. Alle nummers gaan in een groot blik waaruit getrokken

VERKOOPPROCES
In de laatste week van november neemt Drieman Garantiemakelaars telefonisch contact op met de
kandidaten die zijn ingeloot voor een woning. De kandidaten die niet zijn ingeloot voor een woning
ontvangen in die week een email met het bericht dat zij op de reservelijst zijn geplaatst. De datum van
ontvangst van de inschrijving heeft geen gevolgen voor de uitkomst van de loting.

VERKOOPGESPREK
Als je bent ingeloot voor een woning plant de makelaar een verkoopgesprek met je in.
In dit verkoopgesprek wordt je uitvoerig geïnformeerd over het project, de woningen, de optionele
mogelijkheden, planning en het vervolgtraject. Tijdens het gesprek ontvang je tevens alle relevante
contractstukken en overige informatie die je nodig hebt om een weloverwogen keuze te maken.
Uiteraard is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen. Na dit gesprek heb je een optietermijn
van 2 weken waarbinnen je definitief moet beslissen of je tot aankoop overgaat.

VERVOLGAFSPRAAK: TEKENEN OVEREENKOMST
Aan het eind van het eerste verkoopgesprek spreek je met de makelaar een datum af voor de vervolg
afspraak: het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst. Deze tekenafspraak zal circa 2
weken na het verkoopgesprek plaatsvinden. Bij een positief besluit kom je op de afgesproken datum
de overeenkomst ondertekenen. Als je besluit niet over te gaan tot aankoop verzoeken wij je de
afspraak tijdig te annuleren. Je kunt er vervolgens voor kiezen reserve te blijven staan voor de
overige bouwnummers van je keuze. Ook kun je aangeven van verdere deelname af te zien. De
verkoopmap breng je dan retour naar de makelaar.

CONTACT
Mocht je nog vragen hebben of problemen ervaren bij het inschrijven, dan kun je altijd contact
opnemen met Drieman Garantiemakelaars via nieuwbouw@drieman.nl of via 0172-460 808
Wij wensen je veel plezier met het doornemen van de informatie en zien jouw digitale inschrijving
met belangstelling tegemoet!

Met vriendelijke groet,
Het verkoopteam van Het Noordereinde

