Verkoopprocedure
De Groene Aders Duizel
1. Start verkoop is gepland voor 24 juni 2022
Bij start verkoop zal iedereen die zich heeft aangemeld als geïnteresseerde
informatie ontvangen met betrekking tot het plan zoals sfeerbrochure, technische
tekeningen, technische omschrijving, prijslijst, woonwensenlijst, et cetera.
2. Zorg dat je financieel goed voorbereid bent
Ga tijdig naar een bank, geldverstrekker of financieel tussenpersoon waaruit blijkt wat
de financiële mogelijkheden (hypotheek + eigen middelen) zijn. Zo wordt er getoetst
of de betreffende woning binnen je mogelijkheden valt. Zorg dus dat je alleen
inschrijft op woningen binnen je financiële mogelijkheden. Zo voorkom je ingeloot te
worden voor een woning die financieel niet haalbaar blijkt.
3. Iedere kandidaat (eenmalig per koppel/gezinssituatie) geeft de voorkeur
van zijn/haar woningen aan
Vanaf start verkoop heeft iedere geïnteresseerde voor 4 juli 2022 12:00 uur de tijd
om zijn interesse kenbaar te maken voor de betreffende woning(en). Hierbij wordt
gevraagd naar de eerste voorkeur en opvolgende voorkeuren. Iedereen mag een
onbeperkt aantal voorkeuren opgeven. Wanneer je je ingeschreven hebt krijg je een
bevestiging met een uniek “inschrijfnummer”.
4. Loting
•

Verkoop woningen vindt plaats middels een loting bij notariskantoor Barbara
van Kampen. Daar zal in ieder geval de gemeente ook voor uitgenodigd
worden (en wellicht iemand van de Dorpsraad).

•

De notaris zal de loting uitvoeren voor alle geldig ingeschreven kandidaten die
geen dubbele inschrijving hebben (toekomstig samenwonenden schrijven
samen in. De koopovereenkomst wordt gesloten met de persoon/personen die
vermeld staat op het inschrijfformulier).

•

Ook wanneer er meer kandidaten dan woningen zijn zal de notaris de lijst
compleet maken met reservekandidaten. Iedereen die zich inschrijft krijgt zo
een lotnummer toegewezen.

•

Het lotnummer dat als eerste getrokken wordt krijgt zijn of haar eerste
voorkeur toegewezen.

•

Het tweede lotnummer krijgt ook zijn of haar eerste voorkeur
toegewezen tenzij deze reeds vergeven is. In dat geval wordt
de tweede voorkeur toegewezen (enzovoort).

•

In het geval alle kavels waarvoor je een voorkeur voor hebt
opgegeven reeds zijn toegewezen kom je op de reservelijst te
staan.

•

De toewijzing vanuit de reservelijst gebeurt ook op volgorde van de
lotingsuitslag.

•

Na toewijzing van de kavel is er dus geen mogelijkheid meer voor de
betreffende kandidaat om te schuiven naar een andere kavel. Zorg dus dat je
alleen voorkeuren opgeeft van woningen waarvoor je zeker interesse hebt en
die financieel haalbaar blijken.
(voorbeeld: lotnummer van inschrijfnummer X wordt als vierde getrokken en
op basis daarvan wordt zijn tweede voorkeur toegewezen. Zijn eerste
voorkeurskavel is reeds aan inschrijfnummer Y toegewezen wiens lotnummer
als eerste is getrokken. Stel dat inschrijfnummer Y zich op enig moment
terugtrekt dan heeft inschrijfnummer X niet het recht om alsnog zijn eerste
voorkeurskavel toegewezen te krijgen.)

5. Na toewijzing komt er een afspraak met de makelaar
De kandidaat krijgt na het gesprek - eventueel na een optieperiode - de keuze om
met de woning verder te gaan.
6. Koop-/aannemingsovereenkomst
Bij acceptatie van de woning zal er een koop-/aannemingsovereenkomst opgemaakt
worden die door beide partijen getekend zal worden.
7. Kopersbegeleiding
Met de kopersbegeleiding volgt nu een afspraak om de wensen en opties door te
spreken.

