
AANKOOPTRAJECT
Dit schema laat zien welke stappen je gaat nemen
Bij het kopen van een woning in Sandt fase 2.

Start PreSale woensdag 6 november 2019 
Maak tijdens het PreSale event tussen 18:30 uur en 20:30 uur kennis met Sandt fase 2 en maak direct een afspraak met VORM Sales & Finance. 

Sandt fase 2 in PreSale 
Maak kennis met Sandt fase 2 en schrijf je direct in voor een kennismakingsgesprek met VORM Sales & Finance. Na het event kun je ook nog een 
afspraak voor het kennismakingsgesprek maken door te bellen met VORM Sales & Finance via 0186-618777 of door het invullen van het inschrijffor-
mulier op de website. Heb je de gedachte om te reserveren, is het dus zaak zo spoedig mogelijk het gesprek aan te gaan met VORM Sales & Finance 
om in aanmerking te komen voor een woning. De kennismakingsgesprekken starten vanaf vrijdag 8 november 9 uur ‘s ochtends. Aan het eind van 
dit gesprek kunnen er 3 uitkomsten zijn:

Overige kandidaten:
De nog beschikbare woningen worden nu toegewezen. Hierbij 
hebben de voorrangskandidaten uit de PreSale voorrang op de kan-
didaten zonder voorrangsbewijs. Tijdens de start verkoop worden 
de woningen die nog niet zijn gereserveerd in verkoop gebracht.

Je hebt geen voorrangsbewijs of hebt je later 
ingeschreven. Je gegevens worden opge-
nomen in de reservelijst. Wanneer je in aan-
merking komt voor een door jou gewenst 
bouwnummer benaderen we je direct!

Passeren leveringsakte en hypotheekakte
De notaris zal zelf contact met je opnemen om een afspraak te maken. Na het passeren bij de notaris ben je juridisch eigenaar van de grond, 
gefeliciteerd!

PROGNOSE START BOUW 2E KWARTAAL 2020

Wonen in Sandt fase 2 is voor jou 
haalbaar en betaalbaar maar je wilt 
niet direct de woning reserveren, dat 
kan! Je geeft je op als voorrangskan-
didaat. Tijdens de start verkoop heb 
je voorrang op de kandidaten zonder 
voorrangsbewijs.

JA • MET VOORRANG NEE

Je kunt of je wilt niet verder met 
de woning. De maandlasten zijn te 
hoog of de benodigde hypotheek 
is niet verkrijgbaar.

Start verkoop december 2019
De koperscontractstukken zijn gereed.

Kandidaten met een reserveringsovereenkomst:
Je koopt de gereserveerde woning. De reserveringsovereenkomst 
wordt omgezet in een koop- en aannemingsovereenkomst.

Tijdens het verkoopgesprek met 
Olsthoorn Makelaars krijg je aanvul-
lende informatie (contractstukken en 
tekeningen)

JA • ZONDER VOORRANGSBEWIJS

Bij de uitnodiging voor het gesprek hoor je welk 
bouwnummer je welk bouwnummer je toegewe-
zen hebt gekregen. Tijdens het gesprek bij VORM 
Sales & Finance wordt gekeken of de woning 
haalbaar en betaal is voor je. 

Tekenen koop- en aannemingsovereenkomst
Het aankopen van jouw nieuwe huis begint steeds meer vorm te krijgen. Je hebt een afspraak gemaakt met de makelaar om officieel te gaan 
tekenen voor je huis!

Hypotheek / financiering
Na de ondertekening van de overeenkomsten heb je 2 maanden de 
tijd om je financiering rond te krijgen. Dit kan je bij VORM Sales & 
Finance of je eigen bank doen.

Woonwensen en overige informatie
De kopersadviseur neemt contact met je op voor het maken van een 
afspraak voor een persoonlijk gesprek. In dit gesprek informeert de 
kopersadviseur je over de mogelijkheden hierdoor maak je van jouw 
huis een echt “thuis”.
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Wonen in Sandt fase 2 is voor jou haalbaar en betaalbaar. 
Je reserveert een woning naar keuze door middel van een 
reserveringsovereenkomst. De borg voor de reservering be-
draagt € 3.500,-. Een reservering kan alleen worden gemaakt 
als de woning nog beschikbaar is. Na het tekenen van de 
reserveringsovereenkomst en het voldoen van de borg is de 
reservering definitief en kunnen andere kandidaten zich niet 
meer melden voor deze woning! De borg ontvang je weer 
terug bij het notarieel transport. 

Opschortende voorwaarden
Sandt fase 2 kan doorgang vinden als alle opschortende voorwaarden zijn vervuld. Zodra dit het geval is nemen wij contact met je op. Dit is goed 
nieuws want nu kunnen we de omgevingsvergunning bij de gemeente aanvragen en starten met de bouwvoorbereidingen. 

NEEJA • MET VOORRANGSBEWIJS

JA • MET RESERVERINGSOVEREENKOMST

L. van den Hoek
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