
  
 

 
 

 
 
Alphen aan den Rijn, 14 mei 2020 

 

 

 

Beste belangstellende, 

 

Hartelijk dank voor je interesse in Wouw! in Woubrugge! Zoals je zelf hebt kunnen zien, is Wouw! een 

heerlijk modern nieuwbouwplan met een ideale ligging aan de rand van Woubrugge en op korte afstand 

van Alphen aan den Rijn. Een mooie plek om te genieten van comfort, water en groen! 

 

 

Start bouw 

De oplettende belangstellende heeft al gezien dat de bouwlocatie inmiddels is voorbereid op de start 

van de bouw. De verwachting is dat “ijs en weder dienende” nazomer 2021 de sleutels van de nieuwe 

woningen kunnen worden uitgereikt. 

 

 

Planpresentatie dinsdagavond 19 mei! 

Veel informatie over het plan is al te vinden op de website. Toch presenteren we graag alle highlights 

van het plan, de afwerking van de woningen en het nieuwbouwproces persoonlijk. Dit doen we door 

een online webinar op dinsdagavond 19 mei!  

 

Je kunt je aanmelden voor de online presentatie door ons even te bellen via 0172-42703 of 071-

5168088. Ook kun je even een mailtje sturen naar nieuwbouw@dekoningwonen.nl of 

nieuwbouw@fidesmakelaarsleiden.nl. Je ontvangt dan van ons een uitnodiging voor de planpresentatie. 

Wij zien er naar uit om je te ontmoeten! 

 

 

Het online spreekuur, je bent van harte welkom! 

Ben je niet bij de planpresentatie aanwezig kunnen zijn, of heb je juist naar aanleiding van de 

presentatie extra aanvullende vragen? Dan is het natuurlijk altijd mogelijk verdere vragen te stellen.  

 

Hiervoor hebben we namelijk in deze tijd het speciale Wouw! online spreekuur! Op deze momenten 

is er een makelaar voor je beschikbaar die het plan 100% kent, zodat al je specifieke vragen 

beantwoordt kunnen worden. Op deze manier kun je weloverwogen een juiste inschrijving doen. 

 

Binnen de volgende tijdsblokken maken we graag 30 minuten van onze tijd vrij voor je zodat je al je 

vragen beantwoord ziet worden. 

 

Data    Tijdsvak    Locatie    

Woensdag 20 mei 2020  van 13.00 tot 17.30u   Lekker thuis met een kopje koffie! 

Vrijdag 22 mei 2020   van 13.00 tot 17.30u   Lekker thuis met een kopje koffie!  

Dinsdag 26 mei 2020   van 13.00 tot 17.30u   Lekker thuis met een kopje koffie! 

 

Je kunt je aanmelden voor online spreekuur door ons even te bellen via 0172-42703 of 071-5168088. 

Ook kun je even een mailtje sturen naar nieuwbouw@dekoningwonen.nl of 

nieuwbouw@fidesmakelaarsleiden.nl.  

 

Je ontvangt dan van ons een TEAMS uitnodiging voor een beschikbaar moment in één van deze 

tijdsvakken.  

 

 

Zie jij jezelf wonen in Wouw!? 

Lees dan rustig alle informatie op de website door en kijk welke woning het beste bij jullie past. Als je 

één of meerdere woningen hebt gekozen, kun je dit aangeven op het digitale inschrijfformulier via 

www.woneninwoubrugge.nl. Dit kan uiterlijk tot en met donderdag 28 mei 2020 - 12.00 uur.  

 

We danken u alvast voor uw belangstelling en wensen u veel succes met uw inschrijving.  

Wellicht kunnen we u straks begroeten als één van de nieuwe bewoners van Wouw! 

 

 



  

 

 

 

 
Proces in grote lijnen 

 Inschrijven is mogelijk tot en met donderdag 28 mei 2020 - 12.00 uur. U kunt per 

huishouden één inschrijfformulier invullen. Meerdere inschrijvingen per huishouden worden niet 

in behandeling genomen. 

 

 Inschrijven kan via het digitale inschrijfformulier op www.woneninwoubrugge.nl, hiervoor 

dien je eerst een woonaccount aan te maken. 

 

 Tijdens de ontwikkelfase van Wouw! hebben er twee informatieavonden plaatsgevonden. 

Tijdens deze avonden heeft een select gezelschap actief geparticipeerd in de ontwikkeling van 

het plan en hierdoor is het plan gevormd tot zijn uiteindelijke vorm. Indien één van de 

bezoekers van deze avonden inschrijft voor het plan, gaat deze voor op andere inschrijvers. De 

namen van deze deelnemers zijn bekend bij de makelaar en de ontwikkelaar.  

 

 Mocht blijken dat er inschrijvers met een gelijke status hebben ingeschreven op dezelfde 1e 

voorkeur, dan zal er tussen deze kandidaten een loting plaatsvinden. Indien er geen gelijke 

inschrijvingen zijn, zullen de woningen zo optimaal mogelijk worden toebedeeld, rekening 

houdend met de voorkeuren en optimale bezetting van het plan.    

 

 Vanuit afspraken uit het verleden is er één voorkeurskandidaat welke voorrang heeft op alle 

andere inschrijvers. Deze kandidaat dient zich, net als andere belangstellenden, tijdens de 

inschrijfperiode in te schrijven. Deze inschrijver krijgt alleen voorrang op zijn of haar eerste 

voorkeur (de overige voorkeuren vervallen). Bij de makelaar, notaris en ontwikkelaar is voor de 

verkoop bekend wie deze eventuele voorrangskandidaten zijn. Indien deze kandidaat zich 

inschrijft, worden alle andere kandidaten welke éénzelfde 1e voorkeur hebben ingevuld 

benaderd met de vraag of hun keuze willen wijzigen. 

 

 Binnen drie werkdagen krijgt iedere inschrijver bericht over de uitslag. De kandidaten welke 

uitgenodigd worden voor een informatiegesprek voor een bouwnummer worden telefonisch 

benaderd, de overige kandidaten krijgen een mailbericht.  

 

 Donderdag 4 juni 2020 starten de eerste informatiegesprekken. Hou alvast ruimte vrij in de 

agenda is onze tip.       

 

 

 SOCIALE KOOPWONINGEN  

Voor de sociale koopwoningen kun je je ook gewoon inschrijven. Echter geldt voor deze 

woningen dat gedurende de eerste 3 maanden (tot 14 augustus) de woningen verkocht dienen 

te worden aan starters en inwoners uit de gemeente Kaag en Braassem e.e.a. conform de 

“Verordening doelgroepen sociale woningbouw Kaag en Braassem 2018”. 

 

In grote lijnen zien de voorwaarden en volgorde van de verordening er als volgt uit: 

- Groep 1: Thuiswonend in gemeente Kaag en Braassem, inkomen max. € 45.000 p/jr.   

- Groep 2: Huurder in gemeente Kaag en Braassem, inkomen van max. € 45.000 p/jr.   

- Groep 3: Huurder in Holland-Rijnland gebied, inkomen van max. € 45.000 p/jr. 

- Groep 4: Overige inschrijvers, inkomen van max. van € 45.000 p/jr    

- Groep 5: Overige inschrijvers, geen inkomensgrens 
 

  Daarnaast geldt er voor de sociale koopwoningen: 

- Een zelfbewoningsverplichting 

- Indien de woningen binnen 10 jaar verkocht wordt, zal de woning verkocht dienen te worden   

  middels de voorwaarden zoals deze omschreven staan in de “Verordering doelgroepen sociale  

  woningbouw Kaag en Braassem 2018”.   

 

 

 

  



  
 

 

 

 

 

 

 

Hoe weet u of u wel of niet uitgenodigd wordt voor een informatiegesprek? 

Als je woning krijgt toegewezen zal er met je telefonisch contact opgenomen worden door  

één van de makelaars om een afspraak in te plannen om de mogelijke aankoop van de woning te 

bespreken.  

 

Aansluitend op dit informatiegesprek krijg je ook een financieel advies, zodat je ook weet met welke 

maandlasten je te maken krijgt en wat je financiële situatie zal zijn bij aankoop van de woning.  

 

Indien het financiële gesprek positief is, kun je een optie krijgen om rustig alles op een rijtje te zetten 

en eventuele vragen te stellen.  
 
 
 

Met vriendelijke groet, 

 
Team Wouw! 

 

 

 

 

 
Verkoop & Informatie  

  

 
 

 
 
 

 
Europalaan 67 – ALPHEN AAN DEN RIJN  Lammenschansweg 76 – LEIDEN 
0172-427305   071-5168088 
nieuwbouw@dekoningwonen.nl      nieuwbouw@fidesmakelaarsleiden.nl 
        

 

  

 
 

Ontwikkeling & Realisatie 
   
 

 


