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Inschrijving 
Vanaf zaterdag 11 juli (11:00 uur) tot en met maandag 20 juli (12:00 uur) 
is het mogelijk om je digitaal in te schrijven voor de woningbouwkavels 
binnen het project Groenrijck. Alle inschrijvingen die na maandag 20 juli 
12.00 uur ingediend worden komen automatisch op de reservelijst te 
staan. Het inschrijfformulier dient online op de projectwebsite 
(www.woneningroenrijck.nl) ingevuld te worden. Mocht je hier hulp bij 
nodig hebben dan kun je gerust bij één van de aangesloten 
makelaarskantoren langsgaan of contact met ze opnemen en dan helpen 
zij je graag verder.  

Toewijzing 
In de week van 20 juli zal de toewijzing gedaan worden door de 
gemeente Haaksbergen. Hierbij wordt het toewijzingssysteem van de 
gemeente Haaksbergen gehanteerd. Mocht je niet bij de gemeente 
Haaksbergen ingeschreven staan, maar wel een inschrijfformulier 
ingevuld hebben, dan gaan de mensen die zich bij de gemeente 
Haaksbergen hebben ingeschreven voor.  

Gesprek bij makelaar 
Als je in aanmerking komt voor één van de kavels dan zal de makelaar 
telefonisch contact met je opnemen en je uitnodigen voor een 
verkoopgesprek. De verkoopgesprekken worden ingepland in de laatste 
week van juli en de eerste week van augustus. Mocht dit niet passen 
vanwege vakantieplannen dan zal de makelaar een ander moment 
inplannen.   

Tekenen reserveringsovereenkomst 
Tijdens het verkoopgesprek zal de makelaar je meer uitleg geven hoe je 
een optie kan nemen op de kavel waarvoor je bent toegewezen. Voor 
het nemen van een optie is het noodzakelijk een 
reserveringsovereenkomst te ondertekenen.  

Gratis 4 weken optie 
Nadat de reserveringsovereenkomst is getekend heb je 4 weken lang 
een gratis optie op je toegewezen kavel. Tijdens deze 4 weken heb je 
de tijd om je droomplannen verder uit te werken en de 
financieringsmogelijkheden te bespreken. Nadat de eerste 4 weken 
zijn verstreken is het mogelijk om (tegen een vergoeding van €1.000) 
de optie nogmaals met 4 weken te verlengen.   

Tekenen koopovereenkomst 
Nadat de optietermijn is verstreken zal de koopovereenkomst 
getekend worden. Deze overeenkomst zal (indien gewenst) worden 
aangegaan onder voorbehoud van financiering van de grond. Indien 
gebruik is gemaakt van de extra optieverlenging (zie vorige stap) zal 
de betaalde €1.000 in mindering worden gebracht op de koopsom van 
de grond.  

Overdracht grond bij de notaris   
Zodra de koopovereenkomst is getekend en de financiering is geregeld 
zal de notaris contact met je opnemen voor de overdracht van de 
grond. Vanaf oktober 2020 is de grond bouwrijp en kan deze worden 
overgedragen. In overleg is het ook mogelijk om de grond (welke dan 
nog niet bouwrijp is) eerder over te dragen. 

Stappenplan en proces 


