
 

  

 

 

 

 

-  VERKOOPPROCEDURE EN INSCHRIJFVOORWAARDEN  - 
 

ONLINE INSCHRIJVING 

Vanaf woensdag 2 november 19:00 uur kunt u zich via het online inschrijfformulier op de projectwebsite 

www.rhijnstaete.com inschrijven voor één of meerdere appartementen van uw voorkeur. Na indiening van uw 

inschrijving wordt deze per mail bevestigd. Als u binnen 24 uur geen bevestigingsmail ontvangen heeft, check 

dan uw spamfolder of neem contact op met Drieman Nieuwbouwmakelaars. 
 

SLUITING INSCHRIJVING 

De online inschrijving sluit vrijdag 11 november om 23:59 uur. Alle volledig en correct ingevulde inschrijvingen 

die voor die tijd zijn ingediend zullen worden meegenomen in de toewijzing. Indien een inschrijfformulier te laat 

of onvolledig ingezonden wordt zal deze niet worden meegenomen bij de toewijzing. Als u na indiening nog een 

wijziging wil doorvoeren kan dat uiterlijk tot de sluitingsdatum door in te loggen via uw woonaccount.  
 

TOEWIJZING 

Wij proberen zoveel mogelijk kandidaten het appartement van hun eerste voorkeur toe te wijzen. Als meerdere 

kandidaten een bepaald appartement als hun eerste voorkeur hebben opgegeven, vindt de toewijzing hiervan 

plaats aan een concrete kandidaat die tevens een financiële check heeft aangeleverd. Bij gelijkwaardige kandida-

ten wordt er een willekeurige keuze gemaakt. 
 

Als u een appartement toegewezen hebt gekregen, nemen wij binnen een week na de sluiting van de inschrijf-

termijn telefonisch contact met u op voor het inplannen van het eerste verkoopgesprek. Tijdens dit verkoopge-

sprek krijgt u meer informatie over het project, het appartement en de vervolgstappen. Aan het eind van het 

gesprek wordt de tekenafspraak ingepland. 
 

Heeft u geen appartement toegewezen gekregen? Dan ontvangt u hier binnen een week na de sluiting van de 

inschrijftermijn een mail over. U wordt automatisch op de reservelijst geplaatst en kan dus alsnog in aanmerking 

komen voor een appartement indien een andere kandidaat afziet van de koop. Op de reservelijst wordt geen 

volgorde gehanteerd. Toewijzing van een reserve kandidaat geschiedt op gelijke wijze als bij de eerste toewij-

zing. 
 

VOORWAARDEN 

Per inschrijver/partner mag slechts één inschrijfformulier worden ingediend, dubbele inschrijvingen worden 

uitgesloten van toewijzing. De koop-/aannemingsovereenkomst wordt uitsluitend op naam gesteld van de     

inschrijver/partner die vermeld is/zijn op het inschrijfformulier. Inschrijvingen zijn niet overdraagbaar. 
 

PRIVACY 

In verband met de privacy verordening maken wij u er op attent dat uw gegevens in een automatiseringsbe-

stand worden opgenomen en uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan de bij dit project betrokken 

partijen. De inschrijving is geheel vrijblijvend, er kunnen géén rechten aan worden ontleend. Wij bewaren de 

gegevens niet langer dan noodzakelijk. De inschrijfformulieren worden bewaard tot het project is afgerond. 

                

http://www.rhijnstaete.com/

