Geldermalsen, oktober 2018
Betreft: inschrijving De Boulevard – De Plantage
Geachte heer/mevrouw,
Allereerst willen wij u hartelijk danken voor uw interesse in het project De Boulevard op De Plantage te Meteren Geldermalsen.
Met veel genoegen presenteren wij u de verkoopdocumentatie van dit mooie project bestaande uit 25 karakteristieke
woningen.
De verkoopdocumentatie bestaat uit de verkoopbrochure, de prijslijst, het inschrijfformulier en dit begeleidend schrijven
met toelichting op de inschrijfprocedure. U treft deze informatie inclusief de digitale brochure op de projectwebsite:
www.deplantage.nl.
Inschrijving
Indien u interesse heeft om voor één van de woningen in aanmerking te komen, kunt u zicht inschrijven op de woningen.
Om in te schrijven dient u bijgaand inschrijfformulier in te vullen en in te leveren bij, of toe te zenden aan Van Kessel Kroezen
Makelaars Taxateurs, gevestigd aan de Herman Kuijkstraat 62, 4191 AL Geldermalsen of via e-mail:
info@vankesselkroezen.nl
De inschrijving sluit op maandag 12 november 2018 om 12.00 uur. Wij verzoeken u ervoor zorg te dragen dat het
inschrijfformulier tijdig bij Van Kessel Kroezen Makelaars Taxateurs aanwezig is.
Op het inschrijfformulier schrijft u achter 1e keus het bouwnummer van de woning waar uw voorkeur naar uitgaat, achter
2e keus het bouwnummer van de woning waar uw voorkeur naar uitgaat als de 1e keus niet meer beschikbaar is, enzovoort.
Wij gaan er vanuit dat u geen belangstelling heeft voor de bouwnummers die u niet opgeeft.
Toewijzingsprocedure
De toewijzing van de woningen aan de geïnteresseerden zal in de week van maandag 12 november 2018 plaatsvinden. Bij
de toewijzing wordt, waar mogelijk, zo veel mogelijk rekening gehouden met uw eerste keuze.
Indien er meerdere kandidaten zijn met een eerste voorkeur op een bepaald bouwnummer, zal initiatiefnemer toewijzen.
Indien u geen bouwnummer toegewezen krijgt, wordt u hiervan per mail op de hoogte gebracht en op de reservelijst
geplaatst. Indien een bouwnummer van uw keuze vrijkomt, nemen wij contact met u op.
Kandidaten die een inschrijfformulier inleveren na maandag 12 november 2018 12.00 uur, worden op de algemene
reservelijst geplaatst.
Het toewijzen van de woningen is voorbehouden aan initiatiefnemer.
Koopgesprek
De kandidaten die een bouwnummer toegewezen hebben gekregen, worden door de makelaar bericht met de uitkomst van
de toewijzing. Deze kandidaten worden uitgenodigd voor een koopgesprek. Tijdens dit koopgesprek worden alle
contractstukken doorgenomen. Kandidaten kunnen een optie nemen van één week waarbinnen de aankoopbeslissing
genomen dient te worden.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw inschrijving graag tegemoet.
Indien u vragen heeft of aanvullende informatie wenst, kunt u contact opnemen met de verkopende makelaar.
Met vriendelijke groet,
Verkoopteam De Boulevard – De Plantage

