
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Start verkoop 
• Donderdag 7 maart 2019 start de verkoop van 6 twee onder één kap woningen in plan Oosterhuisen te 

Baflo. We hebben een inloopmiddag van 16:00 tot 18:00 uur bij ons op kantoor aan de Lamsoor 10 
(bedrijventerrein het Witte Lam) te Groningen. De documentatie ligt dan voor je klaar om mee te nemen en 
wij zijn er om jouw eerste vragen te beantwoorden.  
 

Inschrijving 

• Wanneer je, na het bestuderen van de verkoopdocumentatie geïnteresseerd bent in één van de woningen, 
kan je het inschrijfformulier invullen. Graag ontvangen wij uiterlijk donderdag 14 maart a.s. voor 17.00 uur 
jouw inschrijfformulier volledig ingevuld retour. Je kan het formulier ook  gelijk afgeven bij de start verkoop, 
mailen naar info@lamberinknieuwbouwgroningen.nl of toesturen/inleveren bij: Lamberink Nieuwbouw 
Groningen , Lamsoor 10, 9738 AL  Groningen. 

 

Toewijzing 

• De toewijzing/loting vindt plaats op vrijdagochtend 15 maart. Indien er meerdere gegadigden zijn voor 
dezelfde woning, wordt de toewijzingsvolgorde door de ontwikkelaar vastgesteld. Kandidaten worden 
ingedeeld in 2 categorieën. Eerste categorie: kandidaten die kunnen kopen zonder voorbehoud verkoop 
eigen woning. Tweede categorie: kandidaten die niet kunnen kopen zonder voorbehoud verkoop eigen 
woning. Kandidaten in de eerste categorie hebben voorrang in de toewijzing. 

 

Afspraak inplannen   

• Op vrijdag 15 maart a.s. benaderen wij vanaf 10:00 ’s de kandidaten die een woning hebben toegewezen 
gekregen. Je kan maar op één woning een optie nemen. De beschikbaarheid van de woningen kan je volgen 
op onze website www.nieuwbouwgroningen.nl. Dit is allemaal terug te vinden onder het project Baflo | 
Oosterhuisen | Torenvalk. Tegelijkertijd met de telefonische reservering maken wij met jou een afspraak om 
het project, de wijzigingsmogelijkheden en het gehele proces van optie tot aankoop nader te bespreken bij 
ons op kantoor. Je ontvangt dan tevens van ons de eventuele aanvullende verkoopdocumentatie. Vergeet 
niet jouw agenda en eventueel de agenda van je partner bij de hand te hebben. Duur van de afspraak ca. 
anderhalf uur. 

 
Financiële haalbaarheidscheck   

• Gecombineerd met het optiegesprek, is het ook mogelijk om geheel vrijblijvend een hypotheekgesprek bij de 
hypotheekadviseur / nieuwbouwgeldspecialist in te plannen.  De hypotheekadviseur brengt in het kader 
van de financiële haalbaarheidscheck, vrijblijvend de financiële gevolgen en de haalbaarheid van de koop 
voor jou in kaart. Deze afspraak duurt ook ca. anderhalf uur. 

 
Vragen?   

• Mocht je nog vragen hebben, dan staan wij graag voor jou klaar en anders zien wij jouw ingevuld 
inschrijfformulier graag tegemoet. 

 
 

VERKOOPPROCEDURE                                 
 
 

6 woningen 
Oosterhuisen 
te Baflo 

http://www.nieuwbouwgroningen.nl/


 
 
 

Verkoop & inlichtingen: 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwbouwgeldspecialist: Michel Dijk  

   
                                                                  
 
 

 
 
Interieuradvies: Debbie Oosterwold  

   
                                                                  
 
 
 
 
Wand- en vloerafwerking: 
 
     
 
 
 
 
Tuinadvies: 
 

 
 
 
Vrijblijvende waardebepaling eigen woning: 

                                         
 
 
 
 

 
 
Ontwikkeling en realisatie: 

                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                           
 

 

Lamsoor 10 | Groningen 
Tel. (050)-5472222 
info@nieuwbouwgroningen.nl 
www.nieuwbouwgroningen.nl 

Lamsoor 10 | Groningen 
Tel. (050)-2011420 
M: 06-11380085 
info@thuisingeld.nl 
www.thuisingeld.nl 

Lamsoor 10 | Groningen 
Tel. (050)-5493778 
info@rudolphiebouw.nl 
www.lifestylegroningen.nl 

Nieuwe Ebbingestraat 108 | Groningen 
Tel. (050)-5717818                                        
info@tebbenstorringa.nl                                        
www.tebbenstorringa.nl 
 

lifestylegroningen 

Lavendelweg 27 | Groningen 
Tel. (050)-5419850 
info@vandijktuinengroningen.nl 
www.vandijktuinengroningen.nl 

Lamsoor 10 | Groningen 
M: 06-50297065 
info@cachetwonen.nl 
www.cachetwonen.nl 

www.plegt-vos.nl 
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