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START VERKOOP DE VELDSCHUUR MALDEN 
12 WONINGEN │ 6 TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN EN 6 LEVENSLOOPBESTENDIGE WONINGEN 

Goed nieuws! De verkoop van de 12 woningen in De Veldschuur in het mooie Malden is gestart op woensdag 
17 juni jl.! Vanaf nu kunt u op de projectwebsite online inschrijven voor één of meerdere bouwnummers van 
uw voorkeur. 
 
Hoe gaat de online verkoop in zijn werk? 
Vanwege de huidige regelgeving rondom het coronavirus kan er helaas geen verkoopmanifestatie op locatie 
plaatsvinden. Alle verkoopinformatie is beschikbaar op de website www.develdschuur-malden.nl. Onder 
andere de prijslijst, de technische tekeningen en de technische omschrijving staan digitaal voor u klaar. U heeft 
rustig de tijd om de documentatie door te nemen. 

Inschrijfperiode 
De online inschrijving sluit op vrijdag 26 juni 12.00 uur. Voor een kans op een woning maakt het niet uit of u als 
eerste of als laatste inschrijft. Neem dus rustig de tijd om alle informatie goed te bekijken.  

In twee stappen kunt u inschrijven voor een woning 

-Maak een account aan op www.develdschuur-malden.nl. Indien u al ingeschreven bent en een account heeft, 
kunt u inloggen in uw account. 
-Geef maximaal 5 woningvoorkeuren aan én vul de ‘Vragenlijst start verkoop’ in en rond deze af. 

Als uw profiel op 100% staat, is uw inschrijving succesvol. Er wordt géén e-mail ter bevestiging gestuurd. 

Financiële zekerheidsstelling uploaden 
Het aanleveren van een financiële zekerheidsstelling (een bewijs dat de gewenste woning financieel haalbaar 
voor u is) is onderdeel van de online inschrijving. Het laten nagaan van uw mogelijkheden kost tijd. Gedurende 
de inschrijfperiode heeft u hier de tijd voor. De financiële zekerheidsstelling kunt u downloaden op de website 
www.develdschuur-malden.nl bij ‘verkoopprocedure’ en laten invullen door een financieel adviseur van eigen 
keuze. De financiële zekerheidsstelling kunt u vervolgens uploaden in de ‘Vragenlijst start verkoop’ tijdens het 
inschrijven. 

Toewijzing 
Uiterlijk vrijdag 3 juli a.s. is de uitslag van de toewijzing bekend. U wordt door Hans Janssen Garantiemakelaars 
ingelicht over de uitslag. Indien u een woning toegewezen krijgt, ontvangt u telefonisch bericht. Kunnen wij 
helaas niet direct een woning toewijzen dan ontvangt u daarover een e-mail.  
Iemand die kan aantonen dat de gewenste woning financieel haalbaar is, krijgt voorrang bij de woning 
toewijzing. Zoveel mogelijk proberen wij de 1e woningvoorkeur toe te wijzen. Bij gelijk geschikte kandidaten 
wordt er door de ontwikkelaar geloot. 
 
De verkoop/informatiegesprekken vinden van 6 juli a.s. plaats. 

Fysieke documentatie 
Alle verkoopdocumentatie is online beschikbaar. Wilt u ook een omslagmap met de tekeningen ontvangen? 
Deze kunt u van 17 juni ophalen op het kantoor van Hans Janssen Garantiemakelaars in Beuningen  
Van Heemstraweg 71 te Beuningen. 

Start bouw 
De voorlopige indicatie voor het starten van de bouw is begin 2021. 


