
Van Abonnee naar Optant 
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AANKONDIGING START VERKOOP 

Je hebt een mail ontvangen dat het project in verkoop gaat. Dit gebeurt bijna altijd met 

een verkoopbijeenkomst waarvoor je uitgenodigd wordt. Je ontvangt dan de 

verkoopdocumentatie, verkoopprocedure en het aanmeldingsformulier. 

 

 

Nieuwsbrief

abonnee 

NIEUWSBRIEFABONNEE EN WOONACCOUNT 

Je hebt je via onze site ingeschreven op de digitale nieuwsbrief en een woonaccount 

aangemaakt. Per mail houden we je op de hoogte van het laatste nieuws en start 

verkoop. Inschrijven voor de nieuwsbrief is eerst voldoende. 

INSCHRIJVEN TOEWIJZING / LOTING 

Door het aanmeldingsformulier in te vullen en voor de genoemde datum in te leveren, 

doe je mee aan de toewijzing. Meerdere kandidaten voor dezelfde kavel/woningtype?  

Dan vindt over het algemeen loting plaats. 

 

TOEWIJZING / LOTING 

Kandidaten in categorie A hebben voorrang op categorie B. Eerst wordt gekeken naar de 

gemaakte kavel/woningtypes keuzes van A en vindt eventueel loting plaats bij 

belangstelling voor dezelfde kavel. Vervolgens is categorie B aan zet. 

De aanmeldingsformulieren worden in 2 categorieën verdeeld:  

A: kandidaten die onherroepelijk kunnen kopen (huurwoning of geen voorbehoud 

verkoop eigen woning) 

B: kandidaten die alleen kunnen kopen onder voorbehoud verkoop eigen woning. 

         Er wordt eerst geloot uit de categorie A. Nummer 1 heeft de eerste keuze uit alle 

kavels, nummer 2 heeft 2e keuze uit de nog beschikbare kavels… enz. 

 

BELLEN 

Dezelfde dag bellen wij de kandidaten met de uitslag van de toewijzing. Je krijgt dan een 

vrijblijvende optie. Tevens wordt een combi-afspraak ingepland om het proces en de 

woning toe te lichten en een check voor de financiële haalbaarheid.   

 

 

 

A 

         B 

 

 OPTIEFASE 

Wij reserveren de woning voor jou voor een afgesproken periode (in de regel ca. 14 

dagen). Hier zijn geen kosten aan verbonden. Zodra de koopbeslissende vragen zijn 

beantwoord, vragen wij je een besluit te nemen t.a.v. het vervolgtraject. 



 

 

 

 

Telefonische bereikbaarheid en de afspraak 

Het is belangrijk dat je op de doorgegeven datum goed bereikbaar bent. We informeren je dan over de uitslag 

van de toewijzing / loting en plannen een afspraak in. Het is dus raadzaam om je agenda (en als je een partner 

hebt, die van je partner) bij de hand te hebben. Afspraken worden ingepland op werkdagen (maandag t/m 

vrijdag) tijdens kantooruren (9:00 uur tot 17:30 uur). Geef daarom duidelijk op het aanmeldingsformulier aan 

op welk telefoonnummer je het beste bereikbaar bent. Het gesprek over de woning en het proces duurt circa 

een uur en het gesprek met de hypotheekadviseur ongeveer anderhalf uur. 

 

 

Rangorde voorkeur 

Denk goed na over je rangorde voorkeur die je op je aanmeldingsformulier zet . Je kunt maar op één kavel een 

optie nemen. Er wordt niet gewerkt met 2e opties. Indien er geen kavel van je voorkeur meer vrij is, kan je wel 

op de belangstellendenlijst blijven staan en wordt je geïnformeerd als de woning beschikbaar komt.  

 

 

Actuele stand verkoop 

Op de site www.nieuwbouwgroningen.nl, kan je vanaf moment van bellen live volgen welke woningen 

gereserveerd zijn en welke nog beschikbaar zijn.  

 

 

Financiering 

Een eigen huis wordt over het algemeen niet betaald met eigen geld, maar met geleend geld. De meest 

optimale financiering hangt af van uw persoonlijke omstandigheden.  

Michel Dijk van Thuis in eigen huis (specialist in nieuwbouw) kan de financiële gevolgen en de haalbaarheid 

van de koop voor u in de kaart brengen. Dit adviesgesprek wordt bij voorkeur gecombineerd aan het 

verkoopgesprek en vindt plaats in ons verzamelgebouw Nieuwbouwplaza aan de Lamsoor 10 te Groningen 

aansluitend  

 

SPELREGELS: 

 


