
 
 

Den Haag, 28 maart 2019 

 

 

Geachte geïnteresseerde, 

 

Allereerst willen wij u bedanken voor uw belangstelling in project Haags Buiten. Hierbij ontvangt 

u de verkoopdocumentatie van fase 2. 

 

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor één van de schitterende woningen uit fase 2 dient u 

bijgevoegd inschrijfformulier voor maandag 8 april 2019 om 12.00 uur in te leveren bij één van 

de onderstaande makelaars. U kunt het formulier ook naar de makelaars e-mailen. De 

inschrijving per e-mail is pas definitief zodra u een ontvangstbevestiging van de makelaar heeft 

ontvangen. 

 

De toewijzing van de woningen zal zoveel mogelijk plaatsvinden op basis van eerste voorkeur. 

Indien meerdere kandidaten zich inschrijven op hetzelfde bouwnummer gaat het verkoopteam 

de woning toewijzen. Met een Haags Buiten Certificaat heeft u een voorkeurspositie ten 

opzichte van anderen zonder Haags Buiten Certificaat.  

 

Kandidaat-kopers die een bouwnummer toegewezen hebben gekregen worden uiterlijk 

donderdag 11 april 2019 persoonlijk op de hoogte gesteld en uitgenodigd voor een gesprek op 

het kantoor van Borgdorff Makelaars of Schieland Borsboom Makelaars. Overige ingeschreven 

kandidaten krijgen per e-mail een bericht dat er geen bouwnummer aan hen is toegewezen en 

worden op de reservelijst gezet. Komt een van de woningen van uw voorkeur alsnog vrij dan 

nemen wij direct contact met u op.  

 

Meer dan éénmaal inschrijven levert geen voorrangspositie op. Sterker nog, dit zorgt voor 

uitsluiting van de toewijzing.  

 

Onderstaand een opsomming van belangrijke punten: 

- Inschrijven is mogelijk tot maandag 8 april vóór 12.00 uur. 

- Vult u het inschrijfformulier volledig in en vergeet u niet het Haags Buiten Certificaat toe 

te voegen? 

- Uiterlijk donderdag 11 april 2019 wordt u door de makelaar(s) benaderd of er een 

woning is toegewezen of dat u op de reservelijst bent geplaatst.  

  

Heeft u nog vragen? Schroom niet deze te stellen. Het verkoopteam staat graag voor u klaar. Wij 

danken u nogmaals voor uw belangstelling en zien uw inschrijfformulier graag tegemoet.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het verkoopteam van Haags Buiten 
 

   
ABB Bouwgroep Borgdorff Makelaars Schieland Borsboom Makelaars 

Postbus 88 Plein 13 Noordorpse Landingslaan 364 

3360 AB  SLIEDRECHT 2291 CA  WATERINGEN 2496 TC  DEN HAAG 

haagsbuiten@abbbouwgroep.nl wateringen@borgdorff.nl info@schielandborsboom.nl  

0184-495495 0174-225055 070-3107171 
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