Klantreis

Wonen van Loon
De klantreis voor
het kopen van
een appartement
Start
verkoop

1

Bezoek het
informatiecentrum

2

Meet & Greet

3

Toewijzing
woningen

4

STAP 1
Start verkoop

STAP 2
Bezoek het
informatiecentrum

STAP 3
Meet & Greet

STAP 4
Toewijzing
woningen

Online op vrijdag
22 oktober op
www.wonenvanloon.nl

Op woensdag- of
vrijdagmiddag tussen
15.00 en 17.00 uur*.
Vanaf woensdag
27 oktober kunt u ook
de brochure ophalen.

Heeft u nog meer
vragen? Kom dan op
zaterdag 30 oktober
tussen 11.00 – 13.00 uur
naar de Meet & Greet
en stel uw vragen aan
de makelaars.

Geef tot 14 november
17.00 uur uw woningvoorkeur op via de
website. Op maandag
15 november vindt
de toewijzing plaat.

! Locatie
Ridder van Catsweg 681
Gouda

! Locatie
Ridder van Catsweg 681
Gouda

" Let op!
In de toewijzingsprocedure krijgt u een
voorrangspositie
wanneer u een
hypotheekverklaring
bij uw inschrijving
voegt. Onder andere
onze partner Rabobank
kan u hierbij helpen.

Inschrijven op woningvoorkeur staat open.

* extra openingstijden
worden via de website
bekend gemaakt

Meer informatie:

wonenvanloon.nl

Makelaarsgesprek
optieperiode

5

koopovereenkomst
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Kopersbegeleiding
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Notariële
overdracht
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STAP 5
Circa 2 weken na
toewijzing

STAP 6
1 week na eerste
gesprek met de
makelaar

STAP 7
Na ondertekening:

STAP 8
Prognose Q1 2022

U ontvangt alle
verkoopdocumentatie
en een uitnodiging voor
het eerste gesprek
met de makelaar. In
dit gesprek krijgt u
toelichting over het
project, de woning en
het verdere aankoopproces.

U heeft na de optieperiode besloten
over te gaan tot aan
koop van de woning.
De makelaars maken
de koop- en aannemingsovereenkomst
op en plannen met u
een tekenafspraak in.

De kopersbegeleider
van Vastbouw neemt
contact met u op
voor het maken van
een kennismakingsgesprek. Zij zullen
samen met u al uw
woonwensen en
opties doorlopen in
de showroom in
Amersfoort. Hier kunt
u uw keuze maken
uit de sanitair- en
tegelpakketten en
voorbeelden zien
van toe te passen
materialen.

Zodra de opschortende
voorwaarden zijn
vervallen en/of Vastbouw aanvangt met de
bouw wordt u hierover
geïnformeerd.

Optieperiode van 1
week gaat lopen.

Na ondertekening van
de overeenkomst kunt
u binnen 2 maanden
uw financiering
regelen samen met uw
financieeladviseur.

U kunt op aanwijzing
van Vastbouw een
afspraak voor een
bezoek aan de
showroom voor uw
keuken plannen.

Meer informatie:

wonenvanloon.nl

Op dit moment gaat u
naar de notaris voor
de juridische levering
van uw woning.

