Informatiebrief verkoopprocedure

(d.d. 10 mei 2022)

Inschrijven

Ben je geïnteresseerd in de aankoop van een woning in het plan PuurHelmond? Maak dan gebruik van het
inschrijfformulier. Je kunt het formulier digitaal invullen op de site van PuurHelmond. Of stuur een mail met eventuele
bijlages naar info@nedersticht.nl.
De inschrijving start op zaterdag 14 mei 2022 om 9.00 uur. De informatie is vanaf dat moment digitaal beschikbaar
op de site van PuurHelmond. Je kunt je voorkeur kenbaar maken tot uiterlijk vrijdag 27 mei 2022 (23.00 uur). Op
keuze 1 komt de woning waar als eerste je voorkeur naar uitgaat, de volgende woning komt op keuze 2 enz. Let op,
je kunt maar 1 keer inschrijven en 1 persoon per huishouden zal worden meegenomen bij de toewijzing.
Het kan zomaar gebeuren dat zich straks meer belangstellenden melden dan dat er woningen te koop zijn. Hoe
worden de woningen dan toegewezen? Hieronder de toelichting.
De toewijzing
Op vrijdag 27 mei 2022 om 23.00 uur sluit de inschrijfperiode. Vervolgens vindt op uiterlijk dinsdag 31mei 2022 de
toewijzing plaats. Wij proberen zoveel mogelijk mensen de woningen van hun hoogste voorkeur toe te wijzen. Is er
één kandidaat voor een woning, dan wordt de woning automatisch aan die persoon toegewezen. Als er voor één
kavel meerdere kandidaten hun voorkeur hebben aangegeven vindt de toewijzing plaats aan de meest concrete
kandidaten. Dat wil zeggen dat er een positieve financiële check aanwezig *) is en de aankoop (zo mogelijk) zonder
enig voorbehoud kan plaatsvinden. Als er ná inventarisatie nog steeds gelijkwaardige kandidaten voor één woning
zijn dan kan er gekozen worden om te loten.
Wij streven op deze manier naar een optimale bezetting van de bouwnummers. Immers, hoe sneller de woningen
allemaal verkocht zijn, hoe eerder we kunnen starten met de bouw.
Een financiële check kan je vrijblijvend aanvragen bij de Rabobank via Maarten Mulders, zijn mailadres is
Maarten.Mulders@rabobank.nl. Uiteraard kan je de check bij je eigen adviseur laten doen, je kunt eventueel
gebruik maken van het formulier ‘financiële check algemeen”.
Ná de toewijzing
Als je een woning krijgt toegewezen dan nemen wij contact met je op in de week van 30 mei voor het inplannen
van een verkoopgesprek. Deze zullen van woensdag 8 tot en met vrijdag 10 juni 2022 gehouden worden.
Voorafgaand aan het gesprek ontvang je de concept koop- en aannemingsovereenkomst en bijbehorende
bijlagen, zodat je goed voorbereid naar het verkoopgesprek kan komen. Je kunt direct besluiten om te kopen of
een optie te nemen voor een paar dagen op de woning. Je hebt dan een paar dagen de tijd om te beslissen of je
gaat kopen. Zie je af van de aankoop dan maken wij een afspraak met de volgende kandidaat die interesse heeft
in het desbetreffende bouwnummer.
Heb je geen woning toegewezen gekregen? Dan krijg je daarvan ná 31 mei 2022 bericht, je komt automatisch op
de lijst met reserve-kandidaten.

*)

Nota bene! Zorg dat je tijdig een financiële check laat doen!
Stuur deze mee met je inschrijfformulier of zorg voor de upload bij de digitale inschrijving.

