
 
Project:  Thuis in Eelde  
Onderwerp: Verkoopvragen 
 
Inschrijfprocedure 
- Tot wanneer kan ik inschrijven? 

Inschrijven is mogelijk van 3 t/m 10 oktober 2019 en kan uitsluitend online op www.thuisineelde.nl. 
Indien u hulp nodig heeft bij uw inschrijving kunt u terecht bij Lamberink Nieuwbouwmakelaars 
 

- Hoe gaat de toewijzing/loting? 
Na de sluitingsdatum vindt de toewijzing van de woningen plaats. We proberen zoveel mogelijk 
mensen de woning van hun hoogste voorkeur toe te wijzen. 
Bij meerdere kandidaten op 1 bouwnummer, hebben kandidaten zonder voorbehoud (verkoop 
eigen woning/ financiering) voorrang. 
Wij streven op deze manier naar een optimale bezetting van alle woningen. Immers: hoe sneller 
de woningen allemaal (zonder voorbehoud) verkocht zijn, hoe eerder we kunnen starten met de 
bouw: dat is zowel voor ons de toekomstige bewoners een voordeel. 
 

- Hoe gaat het verder als je een optie hebt verkregen? 
Met de kandidaten die een optie hebben verkregen, wordt door de makelaar een optiegesprek 
ingepland. Kandidaat geeft vervolgens binnen 1 week aan of hij wenst over te gaan tot koop. 
 

Vergunning: 
- Wat is de stand van zaken m.b.t. de vergunning? 

30 augustus in de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend.  
De aanvraag doorloopt de reguliere procedure. Dit betekent dat de gemeente de intentie heeft 
binnen acht weken over de aanvraag te beslissen. De gemeente kan deze termijn eenmaal met ten 
hoogste zes weken verlengen. 
Nadat de gemeente een positief besluit heeft genomen, wordt de vergunning 6 weken ter inzage 
gelegd. Bij geen bezwaar wordt de vergunning na deze 6 weken 'onherroepelijk'.  
 

Bouw: 
-      Wanneer moet ik naar de notaris 

Zodra aan de opschortende voorwaarden is voldaan. De belangrijkste voorwaarden zijn dat 70% 
van de woningen verkocht is en dat de vergunning onherroepelijk is. 

 
- Wanneer start de bouw? 

De aannemer dient binnen 3 maanden te starten nadat aan de opschortende voorwaarden (70 % 
verkocht en onherroepelijk vergunning) is voldaan.  
 
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat het merendeel van de kopers circa 8 weken heeft om een 
keuze te maken in de afbouw kopersopties (inclusief sanitair en tegelwerk). Deze keuzes dienen in 
verband met de voorbereidingstijd circa 8 weken voor de start van de bouw bekend te zijn. 
Voor de ruwbouwopties (uitbreidingsopties) geldt een langere voorbereidingstijd. De keuze voor 
deze opties vindt derhalve plaats bij het tekenen van de overeenkomst. 
 

- Wanneer wordt er opgeleverd? 
Onder normale weersomstandigheden (prognose) neemt de bouw circa 3 kwartalen in beslag. 
Bij een start in het 1e kwartaal, zou de oplevering van de woningen in het najaar kunnen 
plaatsvinden. 

 
- Hoe zit het met garanties? 

De woningen worden gebouwd onder de Woningborg garantieregeling. 
 

http://www.thuisineelde.nl/


 
Omgeving/terrein: 
- Hoe wordt het groen voor de woningen ingericht? 

Het groene binnenhof, de weg en de openbare parkeerplaatsen worden aangelegd door Vazet en 
na gereedkoming overgedragen als openbaar gebied aan de gemeente. De inrichting van dit 
gebied vindt plaats conform de richtlijnen van de gemeente.  

 
- Waar kan ik parkeren? 

Elke woning heeft een opstelplaats voor de auto op eigen terrein, daarnaast worden er een aantal 
(bezoekers)parkeerplaatsen aangelegd in het openbaar gebied. 
De parkeerplaatsen achter het bestaande appartementengebouw De Wieken worden geen 
onderdeel van het openbaar gebied en zijn derhalve uitsluitend bestemd voor 
bewoners/bezoekers van De Wieken. 

 
Keuken en badkamer 
- Is er een keuken in de prijs inbegrepen? 

De VON prijs is exclusief keuken. De woning wordt zonder keuken opgeleverd. De installatie-
aansluitpunten worden standaard conform de op tekening aangegeven plaatsen aangebracht. De 
verkoper biedt de mogelijkheid om een keuken aan te schaffen via de projectshowroom (alleen 
mogelijk bij de vestiging in Vriezenveen) en/of de aansluitpunten tegen verrekening naar uw eigen 
wensen aan te passen. De opdracht voor de eventuele installatiewijzigingen maakt onderdeel uit 
van het kopersmeer- en minderwerk.  
De levering en montage van de keuken vindt te allen tijde na oplevering plaats en is een 
rechtstreekse overeenkomst tussen de showroom en de koper. 
 

- Is het sanitair en tegelwerk bij de prijs inbegrepen? 
In de VON prijs is Villeroy en Boch sanitair en tegelwerk opgenomen conform de technische 
omschrijving. Om tegemoet te komen aan uw individuele woonwensen, wordt u als koper 
uitgenodigd bij de projectshowroom Raab Karcher in Assen of Vriezenveen. Hier kunt u tegen 
verrekening de badkamer en het toilet naar persoonlijke wensen aanpassen. 
 

- Is het ook mogelijk om het sanitair en tegelwerk te laten vervallen (casco oplevering)? 
Ja dit is mogelijk. De minderprijs voor deze optie vindt u in de koperskeuzelijst. 
De water- en rioleringsleidingen worden dan op de standaard posities afgedopt. Het elektra wordt 
op de standaard plaatsen aangebracht en volledig afgemonteerd. De dekvloer in de badkamer 
komt bij de keuze voor casco te vervallen zodat u na oplevering het leidingwerk kunt (laten) 
aanpassen. Bij casco oplevering van de sanitaire ruimten wordt geen mogelijkheid geboden het 
leidingwerk aan te passen.  

 
Installatie 
- Wat voor installatie komt er in de woning? 

De woningen worden voorzien van een gasloze installatie. Elk woning wordt voorzien van een 
lucht-water-warmtepomp, met een binnenunit in de technische ruimte in de woning en een 
buitenunit op het dak. De woning wordt verwarmd door middel van vloerverwarming en een 
elektrische handdoekradiator in de badkamer als bijverwarming.  
Daarnaast zorgt een ventilatiesysteem met warmteterugwinning voor frisse lucht in huis. 
Om te voldoen aan de energieprestatie-eisen te voldoen wordt 1 zonnepaneel aangebracht op het 
dak van de woning. Het is optioneel mogelijk om extra zonnepanelen aan te laten brengen, 
hiervoor verwijzen wij u graag naar de kopersoptielijst. 

 
Optiemogelijkheden 
- Meer- en minderwerk opties: 

Een aantal uitbreidingsopties staan weergegeven in de brochure. Een uitgebreide optielijst is 
beschikbaar via de website.  
Verdere opties (welke passen binnen de huidige vergunningaanvraag) zijn maatwerk, in overleg 
met de kopersbegeleiding. 

 
- Hoe flexibel is de indeling?   

In de optielijst staan een aantal indelingsvarianten. Verder opties zijn maatwerk (welke passen 
binnen de huidige vergunningaanvraag),  in overleg met de kopersbegeleiding.  

 
 

 
 
 


