
  
 
 
Nieuwkoop, 17 april 2019 

 
 

 
Beste belangstellende, 

 

Hartelijk dank voor je belangstelling voor Wonen op het Eiland in Nieuwveen! Een mooie plek  
in De Verwondering om te genieten van comfort en groen. Voor een ieder een mooie start van een nieuw 

begin!  
 

Zie jij jezelf al wonen in Wonen op het Eiland?  

Dan kun je tot uiterlijk dinsdag 30 april 2019 – 12.00u - digitaal het inschrijfformulier invullen. Dit kan 
via: 

- www.woneninnieuwveen.nl 
- www.wonenophetzuidereiland.nl 

- www.wonenophetnoordereiland.nl 
 

Maak je keuze! 

Wonen op het Noordereiland of toch liever op het Zuidereiland? Bekijk goed de mogelijkheden en de 
verschillen en maak je keuze.  

 
Op het Noordereiland komen vijf bijzondere vrijstaande villa's en op het Zuidereiland zijn acht 

2^1 kapwoningen ontworpen. Alle woningen zijn zo gesitueerd dat ze allemaal een fraaie ligging hebben  

met elk hun eigen specifieke kwaliteiten. 
 

Wonen op het Eiland maakt onderdeel uit van de wijk De Verwondering. De Verwondering bestaat uit het 
Parkeiland, Zuidereiland en het Noordereiland die van elkaar worden gescheiden door brede watergangen.  

Elk eiland krijgt zijn eigen uitstraling aan architectuur. 

 
 Afwerking op maat 

In de nieuwbouw gaan we ervoor om elke koper zoveel mogelijk zijn of haar eigen wensen te laten invullen, 
het is echter zo dat met energiezuinige woningen het niet vanzelfsprekend is dat alle wensen gehonoreerd 

kunnen worden. In de basis is er een lijst samengesteld met maatwerkwensen voorzien van een 
prijsindicatie. Staan je specifieke wensen er niet bij? Vraag het tijdens het informatiegesprek en we gaan 

kijken naar de mogelijkheden!  

 
Proces in grote lijnen 

 Inschrijven is mogelijk tot en met dinsdag 30 april - 12.00 uur. Dit kan alleen digitaal via de 
bovengenoemde websites. Bij het inschrijven dien je eerst een woonaccount aan te maken. 

o Toewijzing gebeurt op basis van de opgegeven voorkeuren en de informatie die wordt 

gevraagd op het inschrijfformulier. In het inschrijfformulier is een deel opgenomen over je 
financiële situatie. Dit gedeelte is vrijblijvend om in te vullen.     

 Woensdag 1 mei a.s. krijgt iedere inschrijver bericht over de uitslag. De kandidaten welke 
uitgenodigd worden voor een gesprek voor een bouwnummer worden gebeld, de overige kandidaten 

krijgen in eerste instantie een mailbericht.  
 Dinsdag 7 mei a.s. starten de eerste informatiegesprekken. Hou alvast ruimte vrij in de agenda is 

onze tip.       

 
Informatie 

Is uw interesse gewekt en wilt u verder praten over Wonen op het Eiland? Neem contact op via  
0172-427305 of loop langs op kantoor aan de Dorpsstraat 79 in Nieuwkoop.  

 

Benieuwd naar de financieringsmogelijkheden om goed beslagen ten ijs te komen? Neem dan contact op met 
Opmaat Financieel Adviseurs via 0172 – 745 036. 

 
Met vriendelijke groet,  

        
Dorpsstraat 79  - Nieuwkoop                                    

0172 – 427 305   
www.dekoningnieuwbouw.nl       

info@dekoningnieuwbouw.nl       
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