Toelichting
procedure inschrijving 21 woningen Weidse Weelde
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Uiterlijk donderdag 7 maart 2019 zijn de verkoopdocumenten, zoals de verkooptekeningen per woning, situatietekening
met bouwnummers, technische omschrijving en prijslijst beschikbaar op de website www.weidseweeldezoetermeer.nl.
Op deze website vindt u ook het inschrijﬀormulier. Deze kunt u invullen en vervolgens per email sturen naar of persoonlijk
afgeven bij Van Herk Makelaardij in Zoetermeer.
Het inschrijﬀormulier dient uiterlijk vóór maandag 18 maart 2019 vóór 17.00 uur ingeleverd te zijn bij Van Herk
Makelaardij. De volgorde van binnenkomst is niet van belang. Dit houdt in, dat het niet uitmaakt of u het formulier aan het
begin of aan het einde van de inschrijfprocedure bij de makelaar inlevert of per email verstuurt.
Op dinsdag 19 maart 2019 vindt de toewijzing door de makelaar en projectontwikkelaar plaats. De kandidaten aan wie een
woning is toegewezen worden hierover uiterlijk woensdag 20 maart 2019 geïnformeerd door de makelaar.
Het is van belang dat u op het inschrijﬀormulier alle woningen van uw voorkeur aangeeft. U krijgt namelijk geen
bouwnummer toegewezen die u niet als voorkeur heeft opgegeven. In het kader van de beoordeling van de ﬁnanciële
haalbaarheid is het belangrijk dat u uw ﬁnanciële gegevens op het inschrijﬀormulier volledig en naar waarheid invult.
Een bouwnummer waarvoor slechts één belangstellende een eerste voorkeur heeft aangegeven, wordt direct toegewezen
aan de belangstellende. Voor een bouwnummer waarvoor meerdere belangstellenden met een eerste voorkeur zijn, wijst de
projectontwikkelaar de woning toe. Op de (wijze van) toewijzing kan niet worden gereclameerd.
Belangstellenden die een bouwnummer als tweede voorkeur hebben opgegeven, komen pas in aanmerking voor dit
bouwnummer als zich geen belangstellenden hebben ingeschreven met dit bouwnummer als eerste voorkeur. Verder geldt
de hierboven bij punt 6 beschreven procedure. Deze procedure geldt ook voor de derde, vierde en vijfde voorkeur.
Als u onverhoopt geen woning toegewezen krijgt, wordt u automatisch op de reservelijst geplaatst. Wanneer degene die een
woning heeft toegewezen toch van de koop afziet, wordt deze woning aan één van de inschrijvers op de reservelijst toegewezen.
Hierbij wordt rekening gehouden met de bij de inschrijving opgegeven voorkeuren.
Na de toewijzing zal Van Herk Makelaardij de geïnteresseerden die een woning toegewezen hebben gekregen uitnodigen voor
een persoonlijk gesprek. Als u niet direct een woning toegewezen hebt gekregen, ontvangt u van Van Herk Makelaardij een
bericht dat u op de reservelijst bent geplaatst.

Wij hopen u met deze toelichting voldoende duidelijkheid te hebben gegeven over de procedure om in aanmerking te komen
voor één van de 21 woningen in Weidse Weelde. Heeft u toch nog vragen? Neem dan gerust contact op met Van Herk Makelaardij,
via 079 303 00 36 of zoetermeer@vanherk.nl.

Wij wensen u veel plezier toe met het maken van uw keuze!
Team Weidse Weelde
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