
 

 

 

 

  Klantreis

Wonen van Loon
De koop van een 
appartement

STAP 1
Start verkoop 

De verkoop is gestart. 
U kunt zich vanaf 
nu voor één of voor 
meerdere bouw- 
nummers online 
inschrijven. Zodra 
wij uw inschrijving 
hebben ontvangen 
nemen wij contact 
met u op. 

Heeft u nog vragen? 

Dan kunt u uiteraard 
contact opnemen met 
de makelaars van TW3 
of Boer Makelaardij.

Bekijk het woning- 
aanbod op:
www.wonenvanloon.nl

Bezoek het
informatiecentrum 

Bekijk de actuele 
openingstijden en 
plan uw afspraak in op  
www.wonenvanloon.nl

! Locatie 
Ridder van Catsweg 681
Gouda
 

STAP 2
Ontvangst informatie 

U ontvangt een 
afspraakbevestiging 
met een link met 
daarin alle informatie 
over de betreffende 
woning(en) waar  
u zich voor heeft 
ingeschreven. 
Ook ontvangt u een 
uitnodiging voor een 
vrijblijvend gesprek 
met de makelaar.

STAP 3
Circa 2 weken na toe-
wijzing en afgifte optie

U heeft een gesprek 
met de makelaar. 
In dit gesprek krijgt 
u toelichting over het 
project, de woning en 
het verdere aankoop-
proces.

De makelaar verstrekt 
u voor één woning een 
optie van één week.

Start
verkoop Bezoek het

informatiecentrum 

Uitnodiging 
makelaarsgesprek Makelaarsgesprek1 2 3
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STAP 4
Besluit tot koop

U heeft na de optie- 
periode besloten 
over te gaan tot aan- 
koop van de woning. 
De makelaar maakt 
de koop- en aan- 
nemingsovereenkomst 
op en plant met u 
een tekenafspraak in.

Na ondertekening van
de overeenkomsten 
gaat u binnen 2 maanden
uw financiering regelen 
samen met uw financieel 
adviseur.

STAP 5
Na ondertekening:

De kopersbegeleider 
van Vastbouw neemt 
contact met u op 
voor het maken van 
een showroomgesprek. 
Zij zal 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.

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

STAP 6
Prognose vanaf Q4 2022

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

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

Koop-
overeenkomst

Kopers-
begeleiding

Notariële
overdracht4 5 6
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