
Voorwaarden van Toewijzing  
Thuis aan de Zaan te Zaandam 

Geachte kandidaat-kopers, 

Bedankt voor uw interesse in het nieuwbouwproject Thuis aan de Zaan te Zaandam. Wanneer u één 
van de woningen wilt kopen kunt u het inschrijfformulier volledig ingevuld retourneren aan één van de 
verkopende makelaars. Hieronder kunt u de voorwaarden lezen inzake de toewijzing van de 
woningen. 

Het inschrijfformulier 
- Inschrijfformulieren waarbij gegevens ontbreken worden niet in behandeling genomen.
- Als een inschrijfformulier ingeleverd wordt na sluitingsdatum van inschrijving, zal deze niet

meegenomen worden in de eerste ronde van toewijzing.
- De inschrijving sluit op 23 mei 2017 om 17:00 uur.
- Alle kandidaten die zich hebben ingeschreven ontvangen hiervan een bevestiging.
- Het invullen van het inschrijfformulier is vrijblijvend en verplicht BAM Wonen niet tot het

toewijzen van een woning aan een bepaalde inschrijver.
- Per toekomstig huishouden kan maximaal één (1) inschrijfformulier ingeleverd worden.
- Eventuele mede-kopers moeten worden vermeld op het inschrijfformulier.
- Het inschrijfformulier zal worden ingeleverd met een kopie van de legitimatie en een recente

salarisstrook.

Toewijzingsprocedure reguliere woningen 
- Het verkoopteam wijst na de inschrijfperiode de woningen toe aan de kandidaten.
- Een toegewezen bouwnummer geeft een voorlopig recht op toewijzing of koop, waarbij BAM

Wonen zich het recht van definitieve gunning aan inschrijver voorbehoudt op basis van een
inschatting van de financiële goedheid van de inschrijver.

- Wanneer er na de eerste toewijzing een bouwnummer beschikbaar komt, zal BAM Wonen dit
bouwnummer aan de volgende kandidaat toewijzen. Voor de overige ingevulde woningen
wordt de kandidaat die is afgehaakt op de reservelijst geplaatst (indien van toepassing).

Toewijzingsprocedure Specials Thuis aan de Zaan 
- Het verkoopteam wijst na de inschrijfperiode de woningen toe aan de kandidaten.
- Verkoper behoudt het recht van gunning. Dit betekent dat verkoper mag bepalen of de

combinatie van bieding en voorbehouden voldoende is om te verkopen aan een bepaalde
bieder. Verkoper is dus niet verplicht om aan de hoogste bieder te verkopen, maar kan ook
kiezen voor een lagere bieding met betere voorwaarden.

- Alle biedingen lager dan de minimale koopprijs worden niet ontvankelijk verklaard.
- De bieding wordt gedaan op basis van de VON-prijs van de woning bij startverkoop (op basis

van de woning zonder meerwerk).
- Graag wijzen wij u erop om het inschrijfformulier volledig en correct in te vullen.


