START VERKOOP BRONKHORST ANDEL
26 WONINGEN
Goed nieuws! We gaan in verkoop met de 26 woningen Bronkhorst Andel in Andel. De online
verkoop start op woensdag 24 juni 2020 om 12.00 uur. Vanaf dat moment kun je je op de
projectwebsite online inschrijven voor één of meerdere bouwnummers.
Hoe gaat de online verkoop in zijn werk?
Vanwege de huidige regelgeving rondom het coronavirus kan er helaas geen verkoopmanifestatie op
locatie plaatsvinden. Alle informatie zal online beschikbaar komen op de projectwebsite
www.bronkhorst-andel.nl, zodat je op eigen gelegenheid een keuze kunt maken uit het gevarieerde
aanbod. Onder andere de brochure, de prijslijsten, de technische tekeningen en de technische
omschrijving staan vanaf 24 juni 12.00 uur digitaal voor je klaar.
Het is nú al mogelijk om jouw 5 favoriete woningvoorkeuren, in jouw eigen account op
www.bronkhorstandel.nl te zetten. Deze top 5 wordt in je account opgeslagen en kan je uiteraard
aanpassen als de definitieve verkoopprijzen bekend zijn.
Inschrijfperiode
De inschrijving start op 24 juni om 12.00 en sluit op vrijdag 3 juli 12.00 uur. Voor een kans op een
woning maakt het niet uit of je als eerste of als laatste inschrijft. Neem dus rustig de tijd om alle
informatie goed te bekijken. Daarnaast zijn het aanleveren van een financiële zekerheidsstelling (een
bewijs dat de gewenste woning financieel haalbaar is) en het invullen van de “vragenlijst start
verkoop” onderdeel van de online inschrijving.
Per huishouden kan maximaal 1 persoon inschrijven voor een woning in Bronkhorst Andel.
Toewijzing
In de week van 14 juli is de uitslag van de toewijzing bekend. Je wordt door De Makelaars van Altena
ingelicht over de uitslag. Als je in aanmerking komt voor een woning dan word je gebeld en lukt het
helaas niet om jou direct een woning toe wijzen dan word je daarover per e-mail geïnformeerd.
Iemand die kan aantonen dat de gewenste woning financieel haalbaar is, krijgt voorrang bij de
woning toewijzing. Wij proberen altijd zoveel mogelijk de 1e woningvoorkeur toe te wijzen.
De gemeente Altena hanteert een wachtlijstsysteem. Kijk op de www.bronkhorst-andel.nl voor meer
informatie.
Brochure
De verkoopbrochure is vanaf 24 juni 12.00 uur digitaal beschikbaar. Wil je een fysiek exemplaar?
Deze ligt vanaf start online verkoop voor je klaar op het kantoor van De Makelaars van Altena, Burg.
van der Lelystraat 16a te Woudrichem.
Op woensdag 24 juni is er zelfs een Brochure-Walk-In: tussen 17.00 en 19.00 uur staan wij (bij goed
weer buiten) voor je klaar voor een snelle uitgifte van de brochure. Wij houden ons tijdens de WalkIn aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM in verband met het coronavirus. Wij vragen je deze
te respecteren.
Planning
De bouw start naar verwachting in de begin 2021.
Vragen? Wij helpen je graag verder!
Neem dan contact op met De Makelaars van Altena in Woudrichem.
Tel. 0183-307040 E. woudrichem@dmva.nl

