Start verkoop op zaterdag 28 januari 2017
Op zaterdag 28 januari tussen 13:00 – 15:00 uur gaat de verkoop van start in de Abdij
Mariënkroon in Nieuwkuijk aan de Abdijlaan 8. Daar is alle informatie beschikbaar om een goed
beeld te krijgen van de diverse mogelijkheden. Onze verkoopadviseurs en andere experts zijn
aanwezig om je eerste vragen te beantwoorden.

Inschrijven tot en met maandag 6 februari 2017
Tot en met maandag 6 februari 2017 12:00 uur kun je jouw voorkeur voor één of meerdere
woningen bij ons kenbaar maken. Je kunt het ingevulde inschrijfformulier mailen of per post
versturen naar:
Staete Makelaars

of

Van de Zande Makelaardij

Plein 7a, 5251 AS Vlijmen

Plein 9, 5251AS Vlijmen

073 – 511 7000

073 – 5111 999

nieuwbouw@staete.nl

nieuwbouw@zande.nl

Toewijzing vanaf 6 februari
Naar verwachting kunnen wij je in de week van 6 februari berichten of wij één van de woningen
van je voorkeur aan jou kunnen toewijzen. Vanaf 13 februari worden de uitnodigingen voor de
informatieve gesprekken verzonden.
Als meerdere kandidaten zich voor dezelfde bouwnummers hebben opgegeven, vindt toewijzing
plaats door de initiatiefnemers. Bij toewijzing wordt onder andere rekening gehouden met :
-

Het realiseren van een optimale bezetting van de bouwnummers, zodat de
voorverkoopnorm zo snel mogelijk gehaald wordt.
Het wel of niet nodig hebben van een voorbehoud financiering.

Hoe meer bouwnummers je invult, hoe groter de kans op uiteindelijke toewijzing. Een en ander
uitsluitend ter beoordeling door de initiatiefnemers.
Wanneer wij je geen bouwnummer kunnen toewijzen, plaatsen wij je op de reservelijst. Zodra de
situatie zich positief voor je ontwikkelt, zullen we je benaderen.

Gesprekken vanaf 13 februari 2017
De kandidaten die een woning toegewezen hebben gekregen worden vanaf 13 februari
uitgenodigd voor de informatieve gesprekken bij de makelaar. Tijdens dit gesprek ontvang je
gedetailleerde informatie over het bouwnummer van je keuze zoals tekeningen, technische
omschrijving, koperskeuzelijsten etc. Na dit gesprek heb je één week de tijd (een optie) om te
beslissen of je het betreffende bouwnummer daadwerkelijk wenst aan te kopen. Wanneer je
besluit tot aankoop, dan is de volgende stap dat de koop- en aannemingsovereenkomst worden
opgemaakt en getekend.

Getekende koop-/aannemingsovereenkomst
Nadat je de koop- en aannemingsovereenkomst getekend hebt, wordt een afspraak ingepland
met de kopersbegeleider en worden je wensen met betrekking tot het aanpassen van de woning
doorgenomen (voor zover technisch mogelijk en volgens regelgeving toegestaan). Voor de
meest voorkomende wijzigingen en opties hebben wij een koperskeuzelijst met prijzen
samengesteld. Deze lijst ontvang je tijdens het informatieve gesprek.

Start Bouw
Zodra alle vergunningen zijn verleend en 70% van de woningen zijn verkocht, beginnen wij met
de voorbereiding voor de bouw. Naar verwachting gaat de bouw in het najaar van 2017 van start.
De oplevering zal dan ongeveer een jaar later plaatsvinden. De initiatiefnemers zijn niet
aansprakelijk voor het verlopen van hypotheekoffertes mocht deze prognose niet gehaald
worden.
Documentatie
De brochure inclusief prijslijst is vanaf de start verkoop beschikbaar, zowel in hardcopy als
digitaal.

Vragen?
Heb je nog vragen dan kun je contact opnemen met een van de makelaars.

