Verkoopprocedure project Het Hof van Terbregge
Start verkoop 11 september 2020
De online verkoop van de 11 woningen van het project Het Hof van Terbregge gaat op vrijdag 11
september 2020 om 12:00 uur van start. Vanaf dat moment is alle informatie beschikbaar op de
projectwebsite www.hethofvanterbregge.nl, zodat u een goed beeld kunt krijgen van de diverse
mogelijkheden. Hierbij kan gedacht worden aan de brochure, de prijslijst en de verkooptekeningen. Het
is ook mogelijk om een gedrukte brochure en prijslijst op te vragen bij Verdoold Makelaars of Kolpa van
der Hoek Makelaars. U kunt hiervoor contact opnemen met één van de makelaars.

De inschrijfperiode loopt tot en met 25 september 2020. Hierna zal de loting gaan plaatsen en zullen de
woningen toegewezen worden.

Toewijzing
Is er één kandidaat voor één bouwnummer, dan wordt de woning aan die persoon toegewezen.
Als er voor een bepaald bouwnummer meerdere kandidaten hun voorkeur hebben aangegeven, zal de
toewijzing plaats vinden aan de voor de verkoper meest geschikte kandidaat. Het staat de verkoper vrij
om op basis van eigen inzichten te gunnen.

Ná de toewijzing
Indien u een woning toegewezen hebt gekregen, dan neemt de makelaar contact met u op voor het
inplannen van een verkoopgesprek. Tijdens het verkoopgesprek kunt u een optie nemen op het
bouwnummer, welke aan u is toegewezen. Een optie wordt verstrekt voor maximaal één week. U heeft
dan de tijd om te beslissen of u gaat kopen. Als u afziet van de aankoop volgt een afspraak met een
reserve-kandidaat voor het desbetreffende bouwnummer.
Wanneer u geen woning krijgt toegewezen, krijgt u ook bericht. Indien iemand afziet van de koop, en u
bent reserve-kandidaat, wordt er direct contact met u opgenomen. Er wordt geen informatie verstrekt
over het aantal reservekandidaten en welke plaats u op de reservelijst heeft.

Verkoopmakelaars
Verdoold Makelaars en Kolpa van der Hoek Makelaars zijn aangewezen als projectmakelaars en voeren
de verkoopgesprekken. Heeft u vragen over de het project, dan kunt u met de makelaars contact opnemen.
Verdoold Makelaars
Cascade 75 | 2923 AT Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 010 – 264 0888
E-mail: nieuwbouw@verdoold.nl

Kolpa van der Hoek Makelaars
Straatweg 94 | 3051 BL Rotterdam
Telefoon: 010 – 422 6144
E-mail: rotterdam@kolpavanderhoek.nl

Uw inschrijving geschiedt geheel vrijblijvend zonder verplichtingen tot koop. De inschrijving is persoonsgebonden en
niet overdraagbaar, hetgeen inhoudt dat uitsluitend de op dit formulier vermelde aanvrager(s) op het opgegeven
woonadres voor het/de voorkeursnummer(s) in aanmerking kan/kunnen komen. Echtparen die samen een woning
willen kopen dienen het formulier dan ook samen in te vullen. Aan de inschrijving kunnen geen rechten worden
ontleend. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de verstrekte gegevens. Het privacybeleid is terug te vinden op
www.hethofvanterbregge.nl/privacyverklaring.

