
  

 

 

START VERKOOP DE SLUYSWACHTER FASE 1B 
16 appartementen en 1 penthouse 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.desluyswachter.nl 

Geachte heer/mevrouw, 
 
Alle betrokken partijen danken u hartelijk voor uw interesse in de appartementen en/of het penthouse in De 
Brugwachter, onderdeel van nieuwbouwplan De Sluyswachter Fase 1B te Doesburg van Jansen Bouwontwikke-
ling B.V. Met deze brief willen wij u graag meer informatie geven over de procedure rondom de start van de ver-
koop. 
 
Start van de verkoop 
In verband met de ontwikkeling rondom het coronavirus, komt er geen centrale verkoop bijeenkomst. De verkoop 
zal geheel digitaal verlopen. Natuurlijk kunt u bij vragen wel terecht bij REBO ERA Makelaars. Wij verzoeken u 
dringend, om drukte te vermijden en te spreiden, om vooraf een afspraak te maken. De contactgegevens staan 
onderaan deze brief vermeld. 
Alle verkoopdocumentatie zoals de brochure, de technische tekeningen en de prijslijst staan vanaf nu op de web-
site. Klik in het menu op ‘Downloads’ voor het complete overzicht van de verkoopdocumentatie. De verkoopdo-
cumentatie is tevens beschikbaar via de ‘Klikbare kaart’ waar per bouwnummer ook de downloads te bekijken 
zijn. 
 
Inschrijven 
Wij hopen natuurlijk dat u net zo enthousiast bent over het project als wij en dat u belangstelling heeft voor één of 
meerdere bouwnummers. U kunt tussen woensdag 28 oktober 12.00 uur en dinsdag 10 november a.s. 12.00 uur 
via de projectwebsite www.desluyswachter.nl inschrijven voor een appartementen en/of het penthouse.  
Klik op ‘Inschrijven’ en vul uw maximaal 5 woningvoorkeuren in. Het maakt voor de toewijzing geen verschil of 
direct op 28 oktober inschrijft of dat u dat aan het einde van de inschrijfperiode doet. 
Voor het inschrijven heeft u een persoonlijk account op de website nodig. Als u nog geen persoonlijk account 
heeft dan kunt u er alsnog eenvoudig één aanmaken. 
 
Op de website kunt u een financiële zekerheidsstelling downloaden. Een volledig ingevulde zekerheidsstelling die 
aantoont dat het gewenste appartement of het penthouse financieel haalbaar is, geeft u voorrang bij de toewij-
zing.  
 
Vragen over het inschrijven of hulp nodig? Neem gerust contact op met REBO ERA Makelaars. 
 
Wanneer bericht 
Indien een bouwnummer aan u is toegewezen, wordt u hiervan vanaf vrijdag 13 november a.s. telefonisch op de 
hoogte gesteld door de makelaar. Tijdens dit telefoongesprek maken we ook graag een afspraak met u voor een 
informatief gesprek. In dit persoonlijk gesprek lichten wij u het project en het appartement/penthouse toe en in-
formeren wij u verder over alle aspecten van het aankopen van een nieuwbouwwoning. Ook bespreken we met u 
de reserveringstermijn en de definitieve datum dat u moet beslissen om het appartement/penthouse wel of niet 
aan te kopen. Mochten wij onverhoopt voor u geen bouwnummer kunnen reserveren, wordt u hier uiteraard over 
geïnformeerd. U wordt dan automatisch op de reservelijst geplaatst en benaderd indien een appartement of 
penthouse van uw voorkeur voor u is vrijgekomen. 
 
Hypotheekadvies en waardering van uw huidige woning 
Wij kunnen ons voorstellen dat u graag vrijblijvend advies wilt inwinnen over uw hypotheek-mogelijkheden en/of 
over de waarde van uw huidige woning. Ook hierbij kunnen wij u van dienst zijn. Voor het maken van een uitge-
breide afspraak voor uw hypotheekmogelijkheden of waardebepaling van uw woning kunt u bellen met REBO 
ERA Makelaars. 
 
Wij wensen u veel plezier toe met het doornemen van de brochure en de verkoopdocumentatie. 
De brochure kunt u indien gewenst ophalen bij REBO ERA Makelaars! 
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