IN 4 STAPPEN NAAR UW APPARTEMENT
BUSSUM, ESLAAN

STAP 1 – Inschrijving
Donderdag 21 juli om 14.00 uur start de verkoop. Vanaf dit moment is de volledige verkoopinformatie
(inclusief prijzen) beschikbaar en kunt u zich inschrijven voor een appartement van uw voorkeur.
Bij het invullen vragen wij u een aantal gegevens, zoals uw contactgegevens, financiële gegevens, of u een
voorbehoud wenst ten aanzien van financiering en natuurlijk welke appartementen uw voorkeur hebben.
Inschrijven kan tot maandag 22 augustus 12.00 uur.
Als er samen met partner wordt aangekocht, dienen de volledige gegevens van de partner onderdeel uit te
maken van de inschrijving. Per persoon en/of per (toekomstig) huishouden mag slechts één inschrijving worden
ingediend. Dubbele inschrijvingen en/of inschrijvingen ingediend door een rechtspersoon en/of ‘met als doel
kansvergroting bij toewijzing’ worden uitgesloten van deelname aan de toewijzing. Als er in strijd hiermee toch
meerdere inschrijvingen zijn ingediend, behoudt Slokker Vastgoed zich het recht voor deze inschrijvingen uit te
sluiten van deelname aan de toewijzing en/of om de toewijzing eventueel achteraf nog ongedaan te maken. De
gekozen tenaamstelling op het inschrijfformulier wordt bij aankoop ook de tenaamstelling in de koop- en
aannemingsovereenkomst.
Het inschrijfformulier is geheel vrijblijvend, zowel de ingeschrevene(n) als de verkoper verplichten zich niet tot
koop of verkoop.
Stap 2 – Toewijzing
In de week na de inschrijfperiode worden de appartementen toegewezen. Enkel bij meerdere inschrijvingen op
hetzelfde appartement zal er worden geloot door de projectnotaris. Bij het toewijzen/loten van de
appartementen waarvoor meerdere kandidaten zijn, is een kandidaat zonder financieel voorbehoud in het
voordeel.
Is u geen appartement toegewezen? Dan ontvangt u van ons een mail en komt u op de reservelijst. Mogelijk
krijgt u op een later moment alsnog een appartement toegewezen.
Stap 3 – Persoonlijk gesprek met de makelaar
Indien u een appartement is toegewezen dan wordt u telefonisch benaderd door de makelaar en uitgenodigd
voor een gesprek. Tijdens dit gesprek zal de makelaar u informeren over het appartement en krijgt u ook meer
informatie over het verdere proces. Na het gesprek krijgt u een optie van één week. In de week optietijd kunt u
beslissen of u het appartement definitief wilt kopen. Bij een positief besluit maakt de makelaar de contracten
voor u op. Haakt een optant af, dan wordt de eerstvolgende reservekandidaat benaderd.

Stap 4 Start bouw
De start van de bouw is afhankelijk van de voortgang van de verkoop en van het verkrijgen van de
omgevingsvergunning en het bijbehorende bestemmingsplan. Is hier meer informatie over bekend, dan
informeren wij vanzelfsprekend alle kopers.

Vragen?
Patty Schuyff en Peter Paul Kempers van Schuyff & Kempers Makelaardij staan u graag te woord.
U kunt het inschrijfformulier inleveren bij of e-mailen naar Schuyff Kempers Makelaardij via onderstaande
contactgegevens. Binnen één werkdag ontvangt u een ontvangstbevestiging.
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