In 5 stappen naar uw nieuwe woning!
Stap 1 – verkoopdocumentatie
Met veel genoegen presenteren wij u mede namens Janssen de Jong Projectontwikkeling de
verkoopdocumentatie van het project De Tuinen van Wils te Den Haag. De verkoopdocumentatie
bestaat uit een uitgebreide brochure, de prijslijst en een inschrijfformulier.
Stap 2 - het bepalen van uw voorkeur
Op basis van de verkoopdocumentatie kunt u uw woningvoorkeur bepalen. Op het inschrijfformulier
kunt u uw voorkeur aan ons kenbaar maken. Wij adviseren u meerdere bouwnummers op te geven
zodat wij, indien wij uw eerste keuze niet kunnen toewijzen, inzicht hebben in uw verdere
voorkeuren. Uiteraard zullen wij proberen zoveel mogelijk uw eerste voorkeur te honoreren.
Stap 3 – vrijblijvende inschrijving
Wilt u bij de toewijzing in aanmerking komen voor een woning, houdt u dan rekening met de
inschrijftermijn die eindigt op maandag 9 oktober a.s. om 12.00 uur. U kunt het formulier per mail
toesturen aan nieuwbouw@frisiamakelaars.nl. Het inschrijfformulier kunt u eventueel ook (volledig
ingevuld en ondertekend) inleveren op ons kantoor, Javastraat 1a te Den Haag. Het inschrijven is
geheel vrijblijvend - voor zowel u als voor Janssen de Jong Projectontwikkeling.
Binnen één week na de sluiting van de inschrijftermijn wordt u op de hoogte gebracht of er een
woning aan u kan worden toegewezen. U wordt bij een positieve uitslag uitgenodigd voor een
persoonlijk gesprek bij de makelaar.
Stap 4 – persoonlijk gesprek
Het persoonlijk gesprek vindt plaats bij ons op kantoor, waarbij wij u uitgebreid informeren over uw
nieuwe woning. Punten zoals wat er komt kijken bij de aankoop van een nieuwbouwwoning, wat
voor bouwmaterialen er worden toegepast, hoe de woning wordt afgewerkt, welke kopersopties
mogelijk zijn en de planning van het project komen aan de orde. Daarnaast ontvangt u een digitale
kopersmap met daarin alle relevante verkoopinformatie.
Stap 5 – aankoop
Na het persoonlijk gesprek heeft u een optietermijn van een week waarin u mag beslissen of u tot
aankoop wenst over te gaan. Wij maken dan voor u de koop/aannemingsovereenkomst op en
bespreken en ondertekenen die met u tijdens de 2de afspraak.
Met vriendelijke groet,
Het team van Frisia Makelaars
Javastraat 1a, 2585 AA Den Haag
T. 070 – 342 01 01 / E. nieuwbouw@frisiamakelaars.nl

Uw huidige woning nog verkopen?
Als u op dit moment over een eigen woning beschikt, is dit een goed moment om alvast over de
verkoop hiervan na te denken. Tevens kan een inschatting van de waarden van uw huidige woning
van belang zijn voor de financiering van uw nieuwbouwwoning. Daarom bieden wij u een gratis
waardebepaling aan door één van onze makelaars en / of een vrijblijvend hypotheekgesprek met
één van onze financieel adviseurs. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan gerust contact
op voor een afspraak.

