L'ENTREPÔT
23 duurzame appartementen
aan de rand van het centrum van Strijen

Ontdek meer op de projectwebsite
www.entrepotstrijen.nl

Beste geïnteresseerde,
Hartelijk dank voor uw interesse in de appartementen van L’Entrepôt. Met veel plezier ontvangt u hierbij de
verkoopbrochure, de prijslijst, de inschrijfprocedure en het inschrijfformulier. U vindt deze verkoopinformatie ook op
de projectwebsite: www.entrepotstrijen.nl onder 'Downloads'.
INSCHRIJFPROCEDURE
De inschrijving opent zaterdag 9 april 2022 om 11. 00 uur. De inschrijving sluit op vrijdag 22 april 2022 om 12.00 uur.
Inschrijvingen die later binnenkomen worden niet meer meegenomen bij de toewijzing op zaterdag 23 april 2022.
U kunt uw inschrijfformulier afgeven bij een van de kantoren van Makelaardij de Jong, of ingescand mailen met
ontvangstbevestiging. De contactgegevens staan op het inschrijfformulier.
Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren, ingediend door een natuurlijk persoon, komen in aanmerking voor de
woningtoewijzing. Als er samen met een partner wordt gekocht, hebben wij ook haar/zijn gegevens nodig.
VOORKEUREN DOORGEVEN
Geef bij uw inschrijving de voorkeursbouwnummers aan in volgorde van belangrijkheid. Dus op plaats 1 komt het
bouwnummer dat u het liefste wilt. U kunt voor maximaal 7 bouwnummers een voorkeur aangeven. Het is niet verplicht
om meer dan één bouwnummer door te geven.
TOEWIJZING
De toewijzing van de appartementen vindt in eerste instantie plaats op basis van de opgegeven 1e
bouwnummervoorkeur. Zijn er meerdere inschrijvers op dezelfde eerste bouwnummervoorkeur, dan kijken we of uw
financiële zaken op orde zijn. Dit kunt u aangeven door middel van een eigen onderbouwing.
VERKOOPGESPREKKEN
Als we u een appartement kunnen toewijzen, neemt Makelaardij de Jong uiterlijk maandag 26 april 2022 contact met u
op en wordt er meteen een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek. Tijdens dit persoonlijke gesprek wordt alles met
u doorgenomen. Van het aankoopproces van het appartement, de duurzaamheid en de meerwerkmogelijkheden. Zo
kunt u weloverwogen een keuze maken.
We zien uw inschrijving met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Bas Hooghwerff
Probas Ontwikkeling

Inschrijven kan t/m 23 april a.s. tot 12.00 u via Makelaardij De Jong

