Beste geïnteresseerde in Boomrijk,
Hartelijk dank voor uw interesse in de woningen van Boomrijk.
De verkoop is inmiddels gestart voor de woningen in hof 8, 11, 13 en 14.
Wij informeren u graag over de procedure van inschrijving
om in aanmerking te komen voor een woning in Boomrijk.

Inschrijvingsprocedure
Vanaf vandaag, zaterdag 6 april, kunt u zich inschrijven voor de woningen
in Boomrijk in hof 8, 11, 13 en 14. De inschrijvingsperiode loopt t/m
maandag 15 april 12.00 uur. De inschrijving verloopt volledig digitaal via
onze website duin.nl. Op de website vindt u een online woningzoeker van Boomrijk,
waarmee u eenvoudig de woning van uw voorkeur kunt selecteren.
U kunt zich voor maximaal drie voorkeurswoningen (bouwnummers) inschrijven.
U maakt hiervoor een eigen account aan. Goed om te weten; type Otway wordt
in hof 8, 11, 13 en 14 niet aangeboden.
Maak uw keuze pas definitief als u zeker weet voor welke woning(en) u zich wilt
inschrijven. Mocht u uw voorkeuren toch nog willen wijzigen voor de sluitingsdatum?
Bel of mail dan met het verkoopteam van DUIN, dan helpen wij u verder.
Onze contactgegevens vindt u onderaan deze brief.

Loting
Om iedereen een gelijke kans te bieden, vindt er een loting plaats nadat
de inschrijvingsperiode is verlopen. De notaris stelt daarvoor een lotingslijst vast.
Na de loting wordt er op basis van uw eerste voorkeurnummer toegewezen.
Als u ingeloot bent, nemen wij binnen een week telefonisch contact met u op
om een afspraak met de woonadviseur in te plannen. Tijdens de afspraak
wordt de woning en het aankoopproces nader aan u toegelicht. Vanaf de afspraak
heeft u een week bedenktijd (zgn. optieperiode) om te besluiten of u overgaat
tot koop van de woning.

Uitgeloot, toch nog een kans...?
Nadat we per bouwnummer twee kandidaten van de lotingslijst hebben
gecontacteerd, wordt de lotingslijst niet meer gebruikt. Wij zullen een nieuwsbrief
versturen met het dan nog beschikbare aanbod. U kunt zich alsnog als
geïnteresseerde aanmelden voor één van deze woningen. Uw interesse maakt
u kenbaar via de email of kunt u telefonisch aan ons doorgeven.
Wij hopen u voldoende informatie te hebben verstrekt over de inschrijvings
procedure en de loting. Mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u ons bereiken
via 06 49 20 26 32 of via info@duin.nl.
Met vriendelijke groet,
Het verkoopteam DUIN

