
 

In 4 stappen naar een nieuwbouwwoning in Westrik 

 

Wonen in Westrik? We wijzen je graag de weg. Want je wil natuurlijk wel weten hoe je in aanmerking 

kunt komen voor een woning en hoe het verkoopproces verloopt. Team Westrik zet de stappen 

overzichtelijk voor je op een rijtje. 

 

Stap 1: Officiële start verkoop 

Op zaterdag 3 november 2018 heeft de start verkoop plaatsgevonden van Westrik fase 2.  

 

Stap 2: Maak je persoonlijke pagina aan 

Waarschijnlijk heb je als geïnteresseerde al een persoonlijke pagina aangemaakt via 

woneninwestrik.nl. Zo niet, maak deze dan alsnog aan. Vul het inschrijfformulier in op de 

projectwebsite woneninwestrik.nl. Nadat je bent aangemeld, ontvang je een e-mail met de 

inloggegevens voor je persoonlijke pagina. Daar vind je al jouw gegevens overzichtelijk bij 

elkaar. 

 

Stap 3: Schrijf je in voor een bouwnummer 

Wij hopen natuurlijk dat je net zo enthousiast bent over het project als wij en dat je 

belangstelling hebt voor één of meerdere bouwnummers. Deze belangstelling kun je kenbaar 

maken door je inschrijving definitief in te vullen via jouw persoonlijke pagina. Dit kan door te 

klikken op de button “Digitaal inschrijfformulier”, daarna spreekt de inschrijving voor zich. De 

officiële inschrijving voor een woning loopt van zaterdag 3 november 11:00 uur tot en met 

maandag 12 november 12.00 uur. 

 

Let op: heeft u al een voorinschrijving gedaan op de bouwnummers van uw voorkeur? Dan 

verzoeken wij u vriendelijk alsnog het ‘Digitaal inschrijfformulier’ via uw persoonlijke pagina in 

te vullen. De voorinschrijving alleen is niet voldoende om in aanmerking te komen voor een 

woning. 

 

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor het inschrijvingsproces. Jouw gegevens worden 

uiteraard vertrouwelijk behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Schrijf je 

jezelf uit via jouw persoonlijke pagina (dat kan op elk moment), dan worden jouw gegevens 

automatisch gewist. Daarnaast kun je ons te allen tijde verzoeken jouw gegevens direct te 

vernietigen. 

 

 

 

  



 

Stap 4: Je krijgt een woning toegewezen 

Na afloop van de inschrijftermijn worden de woningen toegewezen. Uitgangspunt voor deze 

toewijzing is dat er naar een zo optimaal mogelijke bezetting van de bouwnummers wordt 

gestreefd. Er zal worden toegewezen aan de meest concrete kandidaten waarbij wordt 

getracht om aan iemands hoogste voorkeur tegemoet te komen.  

 

Het meest concreet ben je als uit je inschrijving blijkt dat jouw financiële positie zodanig is dat 

de aankoop van de betreffende woning ook daadwerkelijk mogelijk is. Dit kan blijken uit jouw 

inkomens- en/of vermogensgegevens dan wel een financiële toets door een bank of 

hypotheekadviseur. 

 

Wanneer bericht 

Alle ingeschrevenen ontvangen uiterlijk 14 november 2018 bericht. Alle kandidaten aan wie 

een woning is toegewezen worden gebeld met het goede nieuws. Er wordt dan direct met jou 

een afspraak ingepland voor een informatief gesprek met één van de makelaars. In dit 

persoonlijk gesprek lichten wij het project en de woning toe en informeren wij je tevens over 

alle aspecten van het aankopen van een nieuwbouwwoning.  

 

Na dit gesprek blijft de woning nog 10 werkdagen voor je gereserveerd, voordat de 

aankoopbeslissing moet worden genomen en de koop-/aannemingsovereenkomst 

ondertekend zal gaan worden.  

 

De kandidaten aan wie geen woning is toegewezen ontvangen daarover een e-mail met de 

mededeling dat zij reserve kandidaat zijn. Indien er een kandidaat afvalt wordt dezelfde 

toewijzingsprocedure gevolgd voor de vrij gekomen woning. Wij kunnen je in deze e-mail dan 

ook niet berichten op welke plaats je op de reservelijst staat. 

 

Hypotheekadvies en waardering van je huidige woning 

Wij kunnen ons voorstellen dat je, voorafgaand aan een eventuele toewijzing, graag vrijblijvend 

en kosteloos advies zou willen inwinnen over jouw hypotheekmogelijkheden en/of over de 

waarde van je huidige woning. Hierbij kan de makelaar je van dienst zijn, je kunt hiervoor 

contact opnemen met Van de Water Makelaars op het telefoonnummer 076- 524 24 00. 

 

Wij wensen je veel plezier toe met het doornemen van de brochure. 

 

Team Westrik 


