
 

VERKOOPPROCEDURE 
 

8 halfvrijstaande woningen aan de Kievit te Baflo 
 
 

 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
 

Start verkoop 
• Vrijdag 27 november 2020 start de verkoop van de 8 halfvrijstaande woningen aan de Kievit in Baflo.   

Vanaf dat moment kunt u alle verkoopdocumentatie downloaden van onze site en uw voorkeur doorgeven voor 
één of meerdere bouwnummers via het inschrijfformulier Het inschrijfformulier is te downloaden via de website 
www.nieuwwonengroningen.nl. 
 

Inschrijving 

• Wanneer u geïnteresseerd bent in één van de woningen, kunt u het inschrijfformulier invullen. De inschrijving 
sluit op maandag 7 december 2020 12.00 uur.  Graag ontvangen wij voordien uw inschrijfformulier volledig 
ingevuld retour per mail: info@lamberinknieuwbouwgroningen.nl. Formulieren die na de sluitingstijd 
binnenkomen gaan niet mee in de toewijzing. 

 

Toewijzing 

• De toewijzing vindt plaats op maandag 7 december na 12:00 uur. Indien er meerdere gegadigden zijn voor 
dezelfde woning/kavel, wordt de toewijzingsvolgorde door de ontwikkelaar bepaald.  
 

Uitslag toewijzing    
• Kandidaten die een kavel hebben toegewezen gekregen ontvangen maandag 7 december  tussen 13:00 en 

17:00 uur telefonisch bericht over de toewijzing. Kandidaten die geen kavel hebben toegewezen gekregen 
worden per mail geïnformeerd en komen op de reservelijst te staan. De beschikbaarheid van de kavels is vanaf 
de toewijzing te volgen op de site www.nieuwwonengroningen.nl. Dit is allemaal terug te vinden onder het 
project Kievit  – Baflo. 
 

Afspraak inplannen   

• Indien u een bouwnummer toegewezen heeft gekregen, plannen wij een afspraak met u in om het project, de 
mogelijkheden van extra woonwensen en het gehele proces van optie tot aankoop nader te bespreken. Dit kan 
bij ons op kantoor of digitaal. U kunt maar op één bouwnummer een optie nemen.  Vergeet niet uw agenda 
en eventueel de agenda van uw partner bij de hand te hebben. De duur van de afspraak is ca. anderhalf uur. 
 

Financiële haalbaarheidscheck   

• Gecombineerd met het optiegesprek, is het ook mogelijk om geheel vrijblijvend een hypotheekgesprek bij de 
hypotheekadviseur / nieuwbouwgeldspecialist in te plannen.  De hypotheekadviseur brengt in het kader 
van de financiële haalbaarheidscheck, vrijblijvend de financiële gevolgen en de haalbaarheid van de koop 
voor u in kaart. Deze afspraak duurt ook ca. anderhalf uur. 
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Ontwikkeling en realisatie: 
Plegt-Vos 

 
 
  
 
 
 
 
 

Verkoop en inlichtingen:  
Lamberink Nieuwbouw Groningen 
 
 
 
 
 
 

Nieuwbouwplaza: 
Lamsoor 10          
9738 AL GRONINGEN         
T: (050) 547 22 22     
E: info@lamberinknieuwbouwgroningen.nl 
www.nieuwbouwgroningen.nl 
    
 
 
 

Financiële haalbaarheidscheck:  
Thuisingeld 
 
 
 
 

 
Nieuwbouwplaza: 
Lamsoor 10          
9738 AL GRONINGEN         
T: (050) 2011420     

   E: info@thuisingeld.nl 
   www.thuisingeld.nl    
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