
 
 

                                    VERKOOPPROCEDURE 
                                   10 woningen plan De Oostergast 
                                         Ranastraat te Zuidhorn 

 
 
 

 Dinsdag 2 mei 2017 start de verkoop van 10 woningen aan de Ranastraat te Zuidhorn van Plegt-Vos met een 
centrale presentatie om 19:00 met aansluitend een woonmarkt in zaal Balk (de Gast 39) te Zuidhorn.  
 

 Informatie over de woningtypes, prijzen, situering e.d. is dan verkrijgbaar. Tevens aanwezig die avond 
gemeente Zuidhorn, de projectleveranciers van de keuken, sanitair en tegelwerk. Ook kunt u informatie 
ontvangen over hypotheken. 
 

 Wanneer u, na het bestuderen van verkoopdocumentatie geïnteresseerd bent in één van de woningen, kunt 
u het aanmeldingsformulier invullen. Dit formulier is te verkrijgen op de informatieavond en vanaf woe 3 
mei downloadbaar bij ons op de site. Graag ontvangen wij uiterlijk maandag 8 mei voor 12.00 uur uw 
aanmeldingsformulier volledig ingevuld retour. U kunt het formulier ook  gelijk afgeven bij de start verkoop, 
mailen naar  info@nieuwbouwgroningen.nl of toesturen naar: Nieuwbouwgroningen.nl, Lamsoor 10, 9738 
AL  Groningen. 

 
 De loting vindt plaats op maandagmiddag 8 mei a.s. door Smid Netwerk Notarissen in Zuidhorn. Aan de 

formulieren wordt een volgnummer toegekend.  
 

 Op dinsdag 9 mei a.s. benaderen wij vanaf 10:00 ’s morgens de aanmeldingen op volgorde van 
lotingsnummer. In dit telefonisch gesprek kunt u aangeven welke beschikbare kavel met woning u wilt 
reserveren. Wij vragen u dan ook om op het aanmeldingsformulier aan te geven hoe u op deze ochtend 
bereikbaar bent. Wanneer u dan niet bereikbaar bent, zal uw volgnummer vooreerst helaas moeten worden 
overgeslagen. Ook is het aan te bevelen om voor uzelf te bepalen voor welke kavel u belangstelling heeft en 
hierin een rangorde aan te brengen. U kunt maar op één woning met kavel een optie nemen. Het spreekt 
voor zich dat er per toekomstig huishouden slechts één aanmeldingsformulier mag meeloten. Kandidaten 
welke kunnen kopen zonder voorbehoud verkoop eigen woning gaan voor in de loting boven kandidaten 
met een voorbehoud verkoop eigen woning.  
 

 Beschikbaarheid van kavels 
Op de site www.nieuwbouwgroningen.nl, kunt u vanaf dinsdag 9  mei 10:00 uur live volgen welke 
woningen gereserveerd zijn en welke nog beschikbaar zijn. Dit is allemaal terug te vinden onder het kopje 
“Prijslijst Zuidhorn”. 
 

 Optiegesprek 
Tegelijkertijd met de telefonische reservering maken wij met u een afspraak om het  
project, het meerwerk en evt. de verkoop van de eigen woning nader te bespreken bij ons op  
kantoor. U ontvangt dan tevens van ons de eventuele aanvullende verkoopdocumentatie. 

 
 Financiële haalbaarheid 

Gecombineerd met het optiegesprek kan een hypotheekgesprek bij Michel Dijk van Thuis-in-Geld ingepland 
worden, eveneens gevestigd in Nieuwbouwplaza.  De hypotheekadviseur en Nieuwbouwgeldspecialist 
brengt in het kader van de financiële haalbaarheidscheck vrijblijvend de financiële gevolgen en de 
haalbaarheid van de koop voor u in kaart.  

 
Mocht u nog vragen hebben dan staan wij graag voor u klaar en anders zien wij uw ingevulde  
aanmeldingsformulier graag tegemoet.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Verkoop & inlichtingen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Het team van Nieuwbouwgroningen.nl:  Luit Tebbens Torringa, Wendy Visscher  en Anita Timmer 
 
 
 
 
 
Nieuwbouwgeldspecialist: Michel Dijk    
   Lamsoor 10 | Groningen 

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

 
 
   
 
 
Vrijblijvende waardebepaling eigen woning: 

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

 
 
 
 
 
Ontwikkeling & realisatie: 

                                         www.plegt-vos.nl 
 
 
 
 

 

 
DE plaats voor: 
 
Uw nieuwbouwmakelaar 
Uw hypotheekadvisieur 
Uw tuinaanleg 
Uw interieuradvies 

Verkoopcentrum Nieuwbouwgroningen.nl 
Lamsoor 10     
9738 AL  GRONINGEN 
Tel. (050) 547 22 22    
info@nieuwbouwgroningen.nl 


