
Protocol toewijzingsproces nieuwbouwwoningen 
Er is zoals u merkt veel belangstelling voor nieuwbouwwoningen. Bij de start verkoop van projecten zijn er meer 
belangstellenden dan beschikbare woningen. Omdat de betreffende woning maar door één ‘gelukkige’ kan 
worden gekocht, moeten er huishoudens worden teleurgesteld. En voor velen is dat dan niet de eerste keer. 
Soms wordt de vraag gesteld of de toewijzing aan die ene koper wel eerlijk is verlopen. Om bij te dragen aan 
transparantie rond de toewijzing of loting, zetten wij het toewijzingsproces in 5 stappen voor u op een rij.

1.  Verantwoordelijkheden en belangen
Een projectontwikkelaar wil de woningen in een 
nieuwbouwproject tegen de door hem vastgestelde prijs 
verkopen. De verkoop van deze projecten is één van de 
taken van ons als nieuwbouwmakelaar. Zowel de 
ontwikkelaar als Lamberink willen de verkoop via een eerlijke 
en overzichtelijke procedure laten verlopen, op een zo snel 
als mogelijke wijze. Snelheid is belangrijk om een aantal 
redenen:
•  om de gestelde koopsom richting u te kunnen garanderen 
 bij steeds sneller stijgende bouwkosten;
• om de voorlopige bouwplanning te kunnen halen;
• om u zo snel als mogelijk helderheid te kunnen geven  
 inzake de haalbaarheid van het project.
 
Bijna alle nieuwbouwprojecten in de koopsector worden 
onder de Woningborg-garantieregeling verkocht. 
Woningborg stelt als eis dat er niet eerder mag worden 
begonnen met bouwen dan wanneer er 70% van het 
betreffende project is verkocht.  Het is dus voor zowel 
ontwikkelaar als u als koper van belang dat het snel 
duidelijk is of belangstellenden wel in aanmerking kunnen 
komen voor een woning. Een geolied verkoopproces is 
daardoor in ieders belang.
 
2.  Geen standaard procedure
Elk nieuwbouwproject is anders. En voor elk afzonderlijk 
nieuwbouwproject wordt bepaald op welke wijze het 
verkoopproces gaat verlopen. Het kan namelijk voorkomen 
dat de opdrachtgever (een deel van de woningen) voor 
specifieke doelgroep wil of moet realiseren. Bijvoorbeeld in 
verband met sociale- of economische gebondenheid, of 
een specifieke doelgroep zoals starters of senioren, ook kan 
het zijn dat een project voor een specifieke inkomensgroep 
wordt ontwikkeld. 
Kortom, er zijn heel veel aspecten die van invloed zijn op het 
bepalen van de verkoopprocedure. 
 
3.  Inschrijven op een nieuwbouwwoning
Het inschrijfformulier is bedoeld om een zo goed als 
mogelijk inzicht te krijgen in het aantal belangstellenden 
en de achtergrond hiervan. Denk hierbij aan: woonplaats, 
gezinssamenstelling, financiële mogelijkheden (heeft u 
bijvoorbeeld al een financiële check gedaan) en eigen 
woning (heeft u bij geval van een koopwoning bijvoorbeeld 
de waarde al eens laten bepalen, zodat u weet of er al dan 
niet sprake is van overwaarde). Heeft u voorbehouden 
zoals bijvoorbeeld financiering of de verkoop van uw 

eigen woning, heeft u specifieke wensen of eisen inzake de 
nieuwbouwwoning? De ontwikkelaar en wij als verkopend 
makelaar gaan vervolgens zorgvuldig met uw gegevens 
om, zoals dit is geregeld in de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. 
 
4.  Het toewijzen van een (tijdelijke) optie op een  
 nieuwbouwwoning
Voor de start verkoop zullen wij als makelaar u namens de 
ontwikkelaar informeren over de gekozen verkoopprocedure.  
De bouwnummers dienen als uitgangspunt bij de toewijzing. 
Is er één kandidaat met een eerste voorkeur voor een 
bepaald bouwnummer, dan wordt de woning aan die 
persoon toegewezen. Deze kandidaat gaat voor op 
inschrijvers met een tweede voorkeur voor het betreffende 
bouwnummer.

Zijn er meerdere kandidaten met een eerste voorkeur voor 
dat bouwnummer, dan wijst de ontwikkelaar toe, al dan 
niet door middel van loting. Als er geen kandidaten met een 
eerste voorkeur voor het betreffende bouwnummer zijn, dan 
wordt gekeken naar kandidaten met een tweede voorkeur 
voor dat bouwnummer etc. Het voordeel van toewijzing is 
dat er bijvoorbeeld rekening kan worden gehouden met de 
termijn waarin u als belangstellende staat ingeschreven, 
lokale gebondenheid enzovoort. 

De ontwikkelaar kan ook kiezen voor een toewijzing door 
middel van loting. De loting wordt dan uitgevoerd door een
projectnotaris en daarbij krijgt elke kandidaat een persoonlijk 
rangnummer. De kandidaat met het hoogste rangnummer 
krijgt de woning toegewezen. Kandidaten met een lager 
rangnummer komen op de reservelijst voor het betreffende 
bouwnummer. Als de oorspronkelijke kandidaat afhaakt, 
volgt degene met het één na hoogste rangnummer etc.
 
5.  Het vervolg
Nadat de toewijzing heeft plaatsgevonden worden de 
‘gelukkigen’ uitgenodigd voor een afspraak. Als de optie niet 
wordt gevolgd door ondertekening van een koopcontract, 
wordt een reserve kandidaat benaderd. Inschrijvers die géén 
optie krijgen toegewezen worden daarover geïnformeerd, 
ook wordt u in dat geval gevraagd of u als reservekandidaat 
op een reservelijst wilt komen. 
 
U kunt ons ook aangeven of u voor vergelijkbare woningen in 
aanmerking wilt komen bij toekomstige projecten, of op de 
bestaande woningmarkt.


