Nieuwegein, d.d. 1 mei 2019

Beste geïnteresseerde,
Met trots presenteren wij Rijnfort, het nieuwe woongebied met appartementen en
eengezinswoningen aan de entree van Rhijnhuizen. Het complex bestaat uit een 5-tal
bouwblokken, gebouwd in een U-vorm, welke zijn onderverdeeld in 3 deelprojecten; het Schild,
de Veste en het Huis. Voor ieder deelproject is een eigen brochure met uitgebreide informatie.
Inschrijfprocedure
Zie jij jezelf al wonen in het nieuwe Rijnfort? Schrijf je dan in via het digitale inschrijfformulier op de
projectwebsite: www.rijnfort.nl. De inschrijving verloopt volledig online in 3 stappen. Vanaf nu is het
mogelijk om in te schrijven. Volg hierbij onderstaande stappenplan.

Stap 1
Log in op je woonaccount.
Heb je nog geen
woonaccount? Dan dien je
deze eerst aan te maken.
Stap 2
Klik op "Digitaal inschrijven" in
jouw woonaccount.
Stap 3
Vul je persoonlijke informatie
aan, geef je voorkeuren op en
dien je inschrijving in.
Je kunt inschrijven tot 13 mei
2019, 12:00 uur.

De Keizer makelaarsgroep
nieuwbouw@dekeizer.nl
030 600 82 40

In het digitale inschrijfformulier kies je als 1e keuze het bouwnummer van de woning die je het liefst
wilt kopen, als 2e keuze het bouwnummer van de woning die je wilt kopen als de 1e keuze niet meer
beschikbaar is, enzovoort. Wij gaan er vanuit dat je geen belangstelling hebt voor de bouwnummers
die je niet opgeeft.
Bij de toewijzing wordt rekening gehouden met aantoonbare financiële haalbaarheid. Voor dit project
wordt samen gewerkt met GeldXpert. Wanneer je een appartement toegewezen hebt gekregen,
wordt je telefonisch uitgenodigd voor een aankoopgesprek bij De Keizer makelaarsgroep. Mocht je in
eerste instantie geen woning toegewezen krijgen, dan behoor je tot de reservekandidaten. Indien er
een woning van jouw keuze vrij komt, nemen wij contact met je op.
GeldXpert
Om jou een zo goedmogelijk beeld te geven van wat jou financiële mogelijkheden zijn is er een
samenwerking aangegaan met GeldXpert. Iedere kandidaat in Rijnfort krijgt daarom aansluitend aan
het gesprek over Rijnfort een vrijblijvend eerste gesprek met GeldXpert. Deze samenwerking heeft
voor jou als koper meerdere voordelen: Je krijgt onafhankelijk advies over je financiële wensen, de
adviseur is volledig op de hoogte over het project Rijnfort en je krijg € 250,- korting op de advieskosten
bij het afsluiten van een financiering bij GeldXpert voor een woning van Rijnfort.
Voor vragen en/of aanvullende informatie over Rijnfort, kan je contact opnemen met De Keizer
makelaarsgroep op telefoonnummer 030 600 82 40.
Wij kijken er naar uit om kennis met je te maken!
De Keizer makelaarsgroep
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