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Toewijzingsprocedure en vervolg 
 

1. Inschrijving  
De inschrijftermijn sluit op maandag 12 december 2022 om 12.00uur. Uiterlijk op dat moment dient uw 
inschrijving via de website http://www.woneninprincessehof.nl te zijn verzonden. Wanneer ‘online’ inschrijven voor 
u lastig is, kunt u dit uiteraard ook via één van de betrokken makelaars doen. U kunt dan een inschrijfformulier bij 
hen opvragen en ook weer inleveren. De makelaars zorgen dan voor een juiste verwerking van uw inschrijving.  

 
Zodra de inschrijftermijn is afgelopen zullen de woningen, indien er meerdere kandidaten per bouwnummer zijn, 
via een toewijzing worden toegekend. De ontwikkelaar behoudt zich het recht voor om bouwnummers 
rechtstreeks toe te wijzen. Inschrijfformulieren die onvolledig of niet juist zijn ingevuld, worden niet in behandeling 
genomen. Inschrijvingen dienen uiterlijk op de dag van sluiting van de inschrijving vóór 12.00 uur ingediend te zijn 
bij één van de makelaars. Per koppel / echtpaar mag slechts 1 inschrijfformulier worden ingeleverd. Dubbele 
inschrijvingen worden uitgesloten van toewijzing. Over de toewijzing kan niet worden gecorrespondeerd en aan 
de inschrijving kunnen geen rechten worden ontleend.  

 
Ontwikkelaar en makelaars zijn niet aansprakelijk voor het niet (tijdig) ontvangen van het inschrijfformulier en 
houden te allen tijde het recht voor om af te wijken van de procedure.  

 
2. Hypotheekverklaring 
Op het inschrijfformulier wordt gevraagd of u beschikt over een hypotheekverklaring. Een hypotheekverklaring is 
een verslag van een eerste toetsing van de haalbaarheid van de aan te vragen hypotheek door een financieel 
tussenpersoon of geldverstrekker. Heeft u deze niet, dan kan één van de betrokken makelaars u bij het verkrijgen 
hiervan helpen. Dit is kosteloos en geheel vrijblijvend. Wanneer u een hypotheekverklaring kunt overleggen geldt 
dit als een pré bij de toewijzing.  

 
3. Toewijzing 
Op woensdag 14 december 2022 wordt de toewijzing bekend gemaakt.  Als u een bouwnummer krijgt 
toegewezen, maakt de makelaar met u binnen twee kalenderweken een afspraak voor het verkoopgesprek. De aan 
u toegewezen woning wordt tot het verkoopgesprek voor u gereserveerd. Ook indien u onverhoopt geen woning 
toegewezen heeft gekregen, ontvang u hierover bericht.  
 
4. Verkoopgesprek en hypotheekgesprek 
Binnen twee weken na de toewijzing vindt het verkoopgesprek plaats. In het verkoopgesprek met de makelaar 
wordt u uitvoerig geïnformeerd over het bouwplan en de woningen. Tijdens het gesprek ontvangt u de 
kopersmap en bespreekt u alle relevante contractstukken en overige informatie die u nodig heeft om een 
weloverwogen keuze te maken. Uiteraard is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen. Na dit gesprek heeft 
u een optietermijn van 1 kalenderweek waarbinnen u definitief moet beslissen of u de aangeboden woning koopt. 
 
Graag combineren we het verkoopgesprek met een hypotheekgesprek als extra service. Indien u dit wenst brengt 
de makelaar u in contact met de hypotheekadviseur. De hypotheekadviseur geeft een toelichting op de specifieke 
zaken waarmee u te maken krijgt bij de financiering van een nieuwbouwwoning. De afspraak met de 
hypotheekadviseur zal direct voor óf na het gesprek met de makelaar plaatsvinden of indien gewenst naderhand 
in de optieperiode van één week. Op deze wijze heeft u vooraf een duidelijk inzicht in uw financiële mogelijkheden 
om met een gerust hart tot de definitieve aankoop van uw woning over te gaan. 

 
5.  Vervolgafspraak: tekenen overeenkomst 
Aan het eind van het verkoopgesprek spreekt u met de makelaar een datum af voor de vervolgafspraak: het 
tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst. Deze tekenafspraak zal binnen 2 weken na het eerste 
verkoopgesprek plaatsvinden. Bij positief besluit komt u op de afgesproken datum de overeenkomst 
ondertekenen. De makelaar zal tijdens de afspraak de overeenkomst(en) met u doornemen en deze toelichten. 
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Als u besluit niet over te gaan tot aankoop van de gekozen woning, verzoeken wij u de afspraak tijdig te annuleren 
en de bij het verkoopgesprek ontvangen kopersmap terug te brengen bij de makelaar. U kunt er vervolgens voor 
kiezen reserve te blijven staan voor de overige bouwnummers van uw keuze. Ook kunt u aangeven van verdere 
deelname af te zien.  
 
De koop- en aannemingsovereenkomsten worden uitsluitend op naam gesteld van de inschrijver op het 
inschrijfformulier. Inschrijvingen zijn niet overdraagbaar. Ondertekening van de koop- en aanneemovereenkomst 
vindt plaats binnen uiterlijk 2 weken na het ‘nieuwbouwgesprek’ bij de makelaar. 

 
6. Voorwaarden inschrijven en toewijzen 
 
• Als bijlage bij het inschrijfformulier dient een kopie van een geldig legitimatiebewijs van elke inschrijver te 

worden toegevoegd. 
• U kunt het ingevulde inschrijfformulier samen met uw legitimatiebewijs bij de makelaar inleveren 
• De inschrijving per mail is pas definitief zodra u een ontvangstbevestiging van de makelaar heeft ontvangen. 
• De tijdige levering van inschrijfformulieren die per post worden verzonden is voor eigen risico. 
• De inschrijfperiode eindigt op maandag 12 december 2022 om 12.00 uur. Later binnengekomen 

inschrijfformulieren worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. 
• Aan het invullen van het inschrijfformulier kan geen recht op toewijzing van een woning verleend worden. 
• Na de inschrijftermijn vindt de toewijzing plaats. Wij streven ernaar zoveel mogelijk de eerste keuze toe te 

wijzen. Vervolgens worden alle inschrijvers telefonisch of per email  geïnformeerd. Toegewezen kandidaten 
worden als eerste op de hoogte gesteld en het verkoopgesprek wordt direct ingepland. 

• Indien na het aanbieden van een beschikbaar bouwnummer er binnen twee werkdagen geen contact 
(telefonisch of per email) is geweest, achten wij ons vrij om het bouwnummer aan de volgende kandidaat aan 
te bieden. 

• De ontwikkelaar behoudt zich alle rechten voor om een woning te gunnen buiten de toewijzing. Over de 
gunning en toewijzing wordt niet gecorrespondeerd. 

• In verband met de privacy verordening maken wij u erop attent, dat de door u verstrekte NAW gegevens 
vertrouwelijk ter beschikking worden gesteld aan de bij dit project betrokken partijen als ontwikkelaar, 
bouwer, makelaar, notaris, Woningborg, showrooms en hypotheekadviseurs.  

• Als u afziet van de koop, worden uw gegevens vernietigd. Ook alle gegevens van degenen die uiteindelijk 
geen woning krijgen toegewezen worden vernietigd. 

• Uiterlijk woensdag 14 december 2022 krijgen alle inschrijvers bericht over de uitslag van de toewijzing. 
 
 
 
 
 
 
 


