Wateringen, 12 maart 2019
Project:
Betreft:

Bij de Watertoren
Inschrijving

Geachte heer / mevrouw,
Hartelijk dank voor uw interesse in ons project Bij de Watertoren te ‘s-Gravendeel.
Met trots presenteren wij u onze verkoopdocumentatie van Bij de Watertoren bestaande uit 4 twee-onder-eenkapwoningen, 22 eengezinswoningen, 5 semi-bungalows, 11 benedenwoningen, 11 bovenwoningen en 8 kavels.

De verkoopdocumentatie bestaat uit diverse documenten:
 Brochure met plattegronden;
 Prijslijst;
 Inschrijfformulier;
 Keuzelijst veelgevraagde ruwbouwopties (verkort);
 Flyer financieel advies van MarQuis Makelaars & Taxateurs en Ooms Makelaars Barendrecht.

U kunt zich inschrijven voor een woning/kavel vanaf de start verkoop op donderdag 28 februari 2019. Het
inschrijfformulier kunt u inleveren op het kantoor van Weboma (Stoelmatter 16, 2292 JL te Wateringen), op het
kantoor van Marquis Makelaars & Taxateurs (Kerkstraat 7, 3295 BD te ’s-Gravendeel), of op het kantoor van Ooms
Makelaars Barendrecht (Brugge 3, 2993 LB te Barendrecht). U kunt het formulier bij voorkeur ook digitaal sturen
naar: verkoop@weboma.nl.

Inschrijfprocedure en toewijzing:
De inschrijftermijn voor de eerste toewijzingsronde is gesloten op maandag 11 maart om 17.00 uur. Met
betrekking tot de toewijzing en het vervolg proberen wij u uiterlijk vrijdag 15 maart a.s. te benaderen. Indien een
woning aan u wordt toegewezen, ontvangt u hiervan telefonisch bericht en een bevestiging per e-mail. MarQuis
Makelaars & Taxateurs of Ooms Makelaars Barendrecht maakt dan graag met u een afspraak. Wanneer wij u geen
woning kunnen toewijzen voor een van de bouwnummers van uw voorkeur, dan ontvangt u van ons een e-mail en
noteren wij u als reservekandidaat. Indien wij u als reservekandidaat alsnog een woning kunnen aanbieden,
nemen wij telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak.
N.B. Indien u alsnog voor een woning in aanmerking wilt komen, schrijft u zich dan gewoon in via:
http://www.bijdewatertorenwonen.nl/nl/downloads en er wordt zo spoedig mogelijk contact met u
opgenomen.

Gesprek met de makelaar
Tijdens het eerste gesprek wordt alle beschikbare informatie over uw toegewezen woning besproken en worden al
uw vragen beantwoord. U krijgt alle informatie vervolgens ook mee naar huis, zodat u thuis alles nog eens rustig
kunt nalezen. Na het eerste gesprek heeft u circa één week de tijd om te besluiten of u over wilt gaan tot het
aankopen van uw toegewezen woning.
Indien u een vrijblijvend en kosteloos waardeadvies wenst inzake uw huidige woning, neemt u dan contact op met
MarQuis Makelaars & Taxateurs of Ooms Makelaars Barendrecht.
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Gesprek met financieringsdeskundige
Bij dit project bieden wij u kosteloos en geheel vrijblijvend een informatief gesprek aan met de financieel adviseur
van MarQuis Makelaars & Taxateurs of Ooms Makelaars Barendrecht. Tijdens dit gesprek krijgt u inzicht in uw
financiële mogelijkheden, de bijbehorende maandelijkse lasten en over de verschillende hypotheekvormen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen u als koper te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,
Team Bij de Watertoren
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