
          
      

                                                                               
 

 
 

VERKOOPPROCEDURE BEDUM | VLIJTBORG  
 

 
 

Start verkoop 
• Maandag 15 juni 2020 – 16:00 uur start de verkoop van 10 stijlvolle appartementen in Bedum aan de Vlijt. De 

verkoop start met een Nieuwbouw Groningen TV uitzending. Een link van deze uitzending vindt u op de website 
www.nieuwbouwgroningen.nl . Tijdens de uitzending kunt u via de chatfunctie al uw eerste vragen stellen.  
De uitzending is later ook terug te zien op eerder vermelde website. 
 
 

Inschrijving 

• Wanneer u, na het bestuderen van de verkoopdocumentatie geïnteresseerd bent in één van de appartementen, 
kunt u het inschrijfformulier invullen en terugsturen/mailen uiterlijk maandag 22 juni a.s. voor 12.00 uur naar 
één van de verkopende makelaars (z.o.z.). Tevens dient u een kopie van uw legitimatiebewijs toe te voegen. 
 
 

Toewijzing 

• De toewijzing vindt plaats op maandag 22 juni a.s. na 12:00 uur. Indien er meerdere gegadigden zijn voor 
hetzelfde appartement, wordt de toewijzingsvolgorde door de ontwikkelaar vastgesteld. Kandidaten worden 
ingedeeld in 2 categorieën. Eerste categorie: kandidaten die kunnen/willen kopen zonder voorbehoud verkoop 
eigen woning of uit een huurwoning komen. Tweede categorie: kandidaten die een voorbehoud verkoop eigen 
woning wensen. Kandidaten in de eerste categorie hebben voorrang in de toewijzing. 

 
 

Afspraak inplannen   

• Op maandag 22 juni a.s. benaderen wij vanaf 14:00 uur de kandidaten die een appartement hebben toegewezen 
gekregen. U kunt maar op één appartement een optie nemen. De beschikbaarheid van de appartementen is 
vanaf de toewijzing live te volgen op de site www.nieuwbouwgroningen.nl. Dit is allemaal terug te vinden onder 
het project Bedum – Vlijtborg.  Tegelijkertijd met de telefonische reservering maken wij met u een afspraak om 
het project, de wijzigingsmogelijkheden en het gehele proces van optie tot aankoop nader te bespreken bij ons op 
kantoor. U ontvangt dan tevens van ons de eventuele aanvullende verkoopdocumentatie. Vergeet niet uw agenda 
en eventueel de agenda van uw partner bij de hand te hebben. Duur van de afspraak ca. anderhalf uur. Aan de 
reservering en het gesprek zijn geen kosten verbonden en is vrijblijvend. 

 
 

Vragen?   

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

 
 
 
Tot ziens namens het verkoopteam Chris Slager Makelaardij &  Lamberink Nieuwbouw Groningen 

 
 
 
 

onze privacyverklaring kunt u lezen op www.lamberink.nl en www.chrisslagermakelaardij.nl 

 

http://www.nieuwbouwgroningen.nl/
http://www.nieuwbouwgroningen.nl/
http://www.lamberink.nl/
http://www.chrisslagermakelaardij.nl/


 
Ontwikkeling: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Verkoop en inlichtingen:  
 
 
 
 
 
 

Lamberink Nieuwbouw Groningen 
Lamsoor 10          
9738 AL GRONINGEN         
T: (050) 5472222     
E: info@lamberinknieuwbouwgroningen.nl 
www.nieuwbouwgroningen.nl 
 
 
 
 
    
 
 
 
Chris Slager Makelaardij 
Molenweg 5 
9781 GL  BEDUM 
T: (050) 8200935 
E: info@chrisslagermakelaardij.nl 
www.chrisslagermakelaardij.nl 
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