
Beste geïnteresseerde in Porto,

Hartelijk dank voor uw belangstelling voor een appartement in gebouw Porto in  
Almere DUIN. Wij vertellen u graag hoe de inschrijving en toewijzing in zijn werk gaat.  

Inschrijven 
Vanaf vandaag kunt u zich inschrijven als kandidaat-koper voor een appartement.  
Dit kan via de woningzoeker op duin.nl. Hier kunt u uw voorkeur opgeven  
voor maximaal tien bouwnummers. Daarnaast vragen wij u een aantal vragen  
te beantwoorden. Als u dit doet vóór maandag 6 februari 12 uur, dan weet u  
zeker dat uw gegevens worden meegenomen bij de eerste toewijzingsronde.  
Na sluiting van de inschrijftermijn worden de appartementen toegewezen.  

Toewijzing 
Bij de toewijzing houden wij zoveel mogelijk rekening met de door u opgegeven  
eerste voorkeur. Mochten er meerdere kandidaten voor hetzelfde bouwnummer  
zijn, dan kijken wij naar uw financiële onderbouwing (de vragen die u hierover  
heeft beantwoord bij de inschrijving). Als een appartement van uw voorkeur kan  
worden toegewezen, dan hoort u dit uiterlijk maandag 13 februari 2023. Er wordt dan 
gelijk een afspraak gemaakt voor een gesprek waarin het betreffende appartement  
en het aankoopproces aan u zal worden toegelicht. Als wij u in eerste instantie géén  
appartement kunnen aanbieden, dan bent u reservekandidaat voor de bouwnummers 
waarvoor u zich hebt ingeschreven. Mocht de eerste kandidaat afzien van aankoop,  
dan wordt een nieuwe kandidaat benaderd. 

Aanvullende informatie
Op duin.nl vindt u een uitgebreide woningzoeker en aanvullende informatie,  
zoals een online versie van de brochure, prijslijst en informatie over de keuken.  
In de woningzoeker kunt u de plattegronden per bouwnummer downloaden.  
Heeft u nog vragen? Dan kunt u hiervoor terecht bij Sense Vastgoed via  
info@duin.nl, telefoonnummer 06 82 47 18 63 of bij Brockhoff Nieuwbouw Makelaars 
via nieuwbouw@brockhoff.nl, telefoonnummer 020 543 73 75. Liever live contact?  
Er is tijdens de inschrijfperiode dagelijks (behalve zondag) tussen 14 en 17 uur  
iemand aanwezig op onze verkooplocatie aan de Duinstraat 31 in Almere.  
Dus loop gerust even binnen!

Met vriendelijke groet,
Team DUIN

26 januari 2023


