
 

 

 
Informatiebrief Verkoopprocedure  
 
De online verkoop van het project Zonnebeekweide in Woubrugge start op maandag 30 mei om 
9.00u.   

 
 
Digitaal inschrijven via de website  
U treft op de website alle verkoopdocumentatie aan bij het onderdeel downloads. U kunt zich dan 
oriënteren en vervolgens uitsluitend via uw account op de projectwebsite, inschrijven op uw 
favoriete woning vanaf maandag 30 mei.  

 
Geef de woning van uw grootste voorkeur als eerste aan. Daarnaast verzoeken wij u meerdere 

voorkeuren aan te geven in volgorde van uw interesse. Wij wijzen u op het belang van meerdere 
voorkeuren, omdat wij dan in de toewijzing uw inschrijving ook bij een volgend bouwnummer 
kunnen meenemen, mochten wij uw eerste voorkeur niet kunnen toewijzen.  
 
Een persoonlijke afspraak bij de makelaar?  

Dit is ook mogelijk tijdens de inschrijfperiode. U bent vanaf woensdag 1 juni uitsluitend op afspraak 
van harte welkom op het kantoor van De Koning makelaars in Alphen aan den Rijn.  
 
 
Toewijzing & procedure  
U kunt zich van 30 mei tot en met 14 juni 2022 via uw woonaccount inschrijven voor een woning in 
Zonnebeekweide. De inschrijving sluit op maandag 14 juni om 12.00 uur!  

 
Heeft u vragen tijdens de inschrijfperiode? Neemt u dan contact op met De Koning makelaars, 
telefoon: 0172-427305 of Fides makelaars, telefoon 071-516088. Na het sluiten van de 
inschrijftermijn worden de woningen door de ontwikkelaar toegewezen. Hierbij is het van belang 

dat het digitale inschrijfformulier compleet en naar waarheid is ingevuld. Bij de toewijzing van de 
woningen wordt rekening gehouden met de door u opgegeven voorkeur voor (een) 

bouwnummer(s).  
 
 
De financiële check  
Heeft u concrete interesse in één of meerdere bouwnummers? Dan ontvangen wij graag een 
financiële check bij uw inschrijving. Een financiële check geeft aan of een woning in 
Zonnebeekweide voor u financieel haalbaar is. Dit document kunt u, zodra de verkoop is gestart, 

uploaden in het inschrijfformulier in uw persoonlijke account. U kunt een financiële check bij een 
hypotheekadviseur van uw keuze opvragen. Bij de toewijzing van de woningen kijken we als eerste 
naar uw voorkeuren.  
 
 
De toewijzing  
Op woensdag 16 juni zal de toewijzing plaatsvinden. Alle gelukkigen worden persoonlijk 

benaderd door de makelaar met het goede nieuws, alle inschrijvers ontvangen uiterlijk vrijdag 18 
juni een e-mail over de uitslag van de toewijzing. Als wij u geen bouwnummer kunnen toewijzen, 
plaatsen wij u op de reservelijst. Zodra de situatie zich positief voor u ontwikkelt, zullen we u 
benaderen.  
 
 

Nà de toewijzing  
De kandidaten die een woning in Zonnebeekweide toegewezen hebben gekregen, worden na de 
toewijzing uitgenodigd voor een informatief aankoopgesprek bij de makelaar. Tijdens het 
aankoopgesprek kunt u besluiten een optie te nemen op de woning.  
 
Wanneer u besluit tot aankoop, dan is de volgende stap het bespreken en het tekenen van de 
koop-/aannemingsovereenkomst.  

 
 
 



 

 

 
 
 
Getekende koop-/aannemingsovereenkomst  
Nadat u de koop-/aannemingsovereenkomst hebt getekend, wordt u benaderd door Van 
Wengerden en Visser voor een gesprek om uw wensen te bepreken met betrekking tot de woning. 
 

Vervolgens zal u ook uitgenodigd worden voor de keukenshowroom en badkamershowroom.  
 
Voor de meest voorkomende wijzigingen en opties wordt een gedetailleerde meer- en 
minderwerklijst met prijzen samengesteld. Deze lijst ontvangt u tijdens het gesprek met de 
makelaar.  
 

 
 

Slot 
Veel plezier met het doornemen van de stukken en wellicht kunnen we u begroeten als een van de 
nieuwe bewoners van Zonnebeekweide! 
 
 

Met vriendelijk groet, 

Team Zonnebeekweide 

 

  

 

 

Prins Berhardlaan 3H – ALPHEN AAN DEN RIJN   Lammenschansweg 76 – LEIDEN 
0172-427305       071-5168088 
nieuwbouw@dekoningwonen.nl       nieuwbouw@fidesmakelaarsleiden.nl 
        

  

 

           Ontwikkeling & Realisatie 

   

 


