INSCHRIJFPROCEDURE
VEERHAVEN
Beste geïnteresseerde,
Hartelijk dank voor uw interesse in Veerhaven. Met veel plezier deel ik met u het sfeerboek.
Op veerhaven.nl staat alle verkoopinformatie, zoals alle woningen, plattegronden, sfeerimpressies en de staat van
afwerking en nog meer wetenswaardigheden omtrent de aanschaf van uw nieuwe woning.
INSCHRIJFPROCEDURE
De inschrijving opent op donderdag 18 november 2021 om 20:00 uur. Het maakt niet uit op welk moment u zich
inschrijft voor de toewijzing. De inschrijving sluit op maandag 29 november 2021 om 12.00 uur. Inschrijvingen die
na dit tijdstip binnenkomen, worden niet meegenomen bij de toewijzing op dinsdag 30 november 2021.
U kunt zich digitaal inschrijven via uw eigen account op veerhaven.nl. Na inschrijving ontvangt u een digitale
ontvangstbevestiging. Vindt u het lastig om digitaal in te schrijven? De medewerkers van DELTA makelaardij en
Hameeteman Makelaardij helpen u graag om dit te realiseren.
VOORKEUREN DOORGEVEN
Vul bij de inschrijving de bouwnummers op volgorde van uw voorkeur in. Dus op plaats 1 komt het bouwnummer
dat u het liefst wilt. Er kan voor maximaal 9 bouwnummers een voorkeur worden aangegeven. Het is niet verplicht
om meer dan 1 bouwnummer door te geven.
TOEWIJZING
De toewijzing van de woningen vindt in eerste instantie plaats op basis van de opgegeven 1e bouwnummervoorkeur. Zijn er meerdere inschrijvers op hetzelfde eerste bouwnummervoorkeur, dan kijken we of uw financiële
zaken op orde zijn. Dit kunt u aangeven door middel van uw eigen onderbouwing. Zo kunt u bij de inschrijving een
financiële verklaring/hypotheekverklaring toevoegen.
VERKOOPGESPREKKEN
Als we u een woning kunnen toewijzen, nodigt DELTA makelaardij of Hameeteman Makelaardij u uit voor een
persoonlijk gesprek op korte termijn. Deze gesprekken worden gepland vanaf woensdag 1 december 2021.
Tijdens dit gesprek wordt alles met u doorgenomen. Van het aankoopproces van de woning tot de duurzaamheid
en de indelingsmogelijkheden etc., zo kunt u weloverwogen een keuze maken.
Wij zien het inschrijfformulier met belangstelling tegemoet.
Ik wens u veel succes met uw overwegingen!
Met vriendelijke groet,

Leonard Batenburg
BOwonen

