
       

Verkoopproces in 7 stappen

Aandachtspunten
Na het ondertekenen van uw koopovereenkomst dient u rekening te houden met de volgende punten:

√ Binnen 6 maanden na ondertekening dient u een een bouwvergunning te hebben aangevraagd.
√ Nadat de bouwvergunning verleend is, moet er binnen 6 maanden worden gestart met de bouw.

√ Binnen 18 maanden nadat de bouwvergunning verleend is, moet de bouw voltooid zijn.
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Bent u geïnteresseerd in een van de kavels 
van Tag West? Dan kunt u zich alvast 

voorinschrijven via de inschrijfknop op de 
website. U maakt dan een account aan, 

waarmee u later kunt inloggen en uw 
voorkeuren kunt doorgeven. U ontvangt een 

mail wanneer de verkoop van start gaat.

Wanneer de verkoop van start gaat, 
ontvangt u een mail met een duidelijke 

instructie over hoe u uw deelname 
eenvoudig via de website compleet 
kunt maken. U heeft tot 12 december 

2022 12.00 uur de tijd om uw voorkeuren 
door te geven, via uw account op de 

website.

Nadat de inschrijving is gesloten, 
vindt de toewijzing voor de 

beschikbare kavels plaats. Bij 
meerdere inschrijvingen op een 
kavel vindt er een loting plaats.

Vanaf het moment dat u ingeloot bent 
heeft u een optie op de betreffende kavel. 

Gedurende twee weken is dit een vrijblijvende 
optie. Wanneer deze twee weken verstreken 

zijn, wordt de optie definitief gemaakt. U kunt 
indien nodig de reservering verlengen met 
een periode van maximaal twee weken. U 

dient hiervoor €250,- inschrijfgeld te betalen.

De volgende stap is het 
aankoopproces betreft 

de ondertekening van de 
koopovereenkomst.

Vanaf mei is de grond gereed 
ofwel bouwrijp gemaakt en is de 

bouwstraat aangelegd. Er kan 
gestart worden met het bouwen 

van uw droomwoning. 

Aankondiging start verkoop

1 december 2022: Start verkoop

12 december 2022: Toewijzing 

23 december 2022: 
Optietermijn verstreken

Vanaf 23 december 2022:
Tekenmoment (Indien sprake van 
optieverlenging is dit januari 2023)

Mei 2023: Grond bouwrijp

April 2023: Passeren 
akte bij notaris

3 maanden na 
ondertekening van de 

koopovereenkomst dient 
de grond overgedragen te 

worden bij de notaris. 


