AANKOOPTRAJECT
Dit schema laat zien welke stappen je neemt als je een
woning wilt kopen in De Goudvogel.

REGISTREER JE ONLINE
Maak een persoonlijk account aan op de website www.denieuwevogelbuurt.nl. In je persoonlijk account kun je
aangeven welke woning(en) je voorkeur heeft.

GESPREK EN CERTIFICAAT BIJ FUNDAMENT ADVIES
Om in aanmerking te komen voor een woning in De Goudvogel is het ‘Certificaat Financiële Haalbaarheid’
benodigd. Hiervoor kun je vrijblijvend een afspraak maken met hypotheekadviseur Fundament Advies. Dit kan
digitaal via de accountomgeving of telefonisch via 010 460 8900. Zij zoeken naar de beste oplossing voor jouw
persoonlijke situatie. Wanneer een woning binnen De Goudvogel voor jou haalbaar en betaalbaar is, ontvang
je het certificaat welke nodig is voor je uiteindelijke inschrijving. Dit geldt ook wanneer je het certificaat al
eerder hebt behaald.

START VERKOOP

*Toewijzingsprocedure: een bouwnummer waarvoor slechts één belangstellende een eerste voorkeur heeft aangegeven,
wordt direct toegewezen. Voor een bouwnummer waarvoor meerdere belangstellenden met een eerste voorkeur zijn, wijst de
ontwikkelaar de woning toe. Belangstellenden die een bouwnummer als tweede voorkeur hebben opgegeven, komen pas in
aanmerking voor dit bouwnummer indien zich geen belangstellenden hebben ingeschreven met dit bouwnummer
als eerste voorkeur. Verder geldt de eerder beschreven procedure bij de eerste voorkeur.
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START VERKOOP - 30 MEI 2022
Op 30 mei gaan de woningen van De Goudvogel in verkoop. Inschrijven gebeurt digitaal via jouw persoonlijk
account. Wil je een woning in De Goudvogel kopen, zorg dan dat je bij Fundament Advies langsgaat voor een
gesprek en in het bezit bent van het ‘Certificaat Financiële Haalbaarheid’. Hierna volgt de toewijzing.
Let op: het certificaat is nodig om je inschrijving definitief te maken.

TOEWIJZING 1:
KANDIDATEN MET
RESERVERING
FASE 1
Je koopt de
gereserveerde woning. De
reserveringsovereenkomst
wordt overgezet
tot een koop-/
aannemingsovereenkomst.

TOEWIJZING 2: OVERIGE
KANDIDATEN FASE 1

TOEWIJZING 3:
KANDIDATEN FASE 2

De woningen uit fase 1 die nog
niet gereserveerd zijn, worden na
de inschrijfperiode toegewezen.
De makelaar neemt telefonisch
contact op als je in aanmerking
komt voor een woning. We wijzen
deze woningen uit fase 1 toe aan
kandidaten die in het bezit zijn
van het ‘Certificaat Financiële
Haalbaarheid’ van Fundament
Advies.

Na de inschrijfperiode zal de
toewijzing plaatsvinden. De
makelaar neemt telefonisch
contact op als je in aanmerking
komt voor een woning. We
wijzen deze woningen uit fase
2 toe aan kandidaten die in het
bezit zijn van het ‘Certificaat
Financiële Haalbaarheid’ van
Fundament Advies.

JE HEBT EEN OPTIE

JE HEBT GEEN OPTIE

Je ontvangt een uitnodiging om samen met de
makelaar de aanvullende aankoopinformatie zoals
contractstukken en tekeningen door te nemen.

Indien je geen woning toegewezen krijgt, kom je op de
reservelijst. Je ontvangt hierover schriftelijk (per mail)
bericht. Wanneer een door jou gewenst bouwnummer
beschikbaar komt, zullen we je benaderen.

ONTVANGST
GARANTIECERTIFICAAT SWK

HYPOTHEEK/FINANCIERING
Afronding hypotheekofferte.

Stichting Waarborgfonds Koopwoningen.

TEKENEN KOOP-/
AANNEMINGSOVEREENKOMST

WOONWENSEN EN INFORMATIE
TIJDENS BOUW

Je tekent de koop-/aannemingsovereenkomst.

OPSCHORTENDE VOORWAARDEN
VERVULD

LEVERING OP UITNODIGING VAN
NOTARIS

Ontvangst ‘goednieuwsbrief’.

Indien je een reservering hebt gemaakt en
daarvoor een vergoeding hebt betaald, ontvang je
de borg terug na de levering.

START BOUW
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DE DUURZAME HYPOTHEEK

START VERKOOP

Wonen in De Goudvogel is natuurlijk een garantie
voor heel veel jaren woonplezier. Een goed
hypotheekadvies is daar de basis van. Om je
samen met Fundament Advies voor te bereiden
op een mooie, financieel gezonde toekomst,
gaan zij het liefst zo vroeg mogelijk met jou
in gesprek. Zo kunnen ze onder andere de
volgende voordelen met je doornemen: lagere
hypotheekrente en hogere leencapaciteit doordat
de woningen gasloos en energiezuinig zijn. Vrijwel
al het meerwerk is volledig mee te financieren.
Fundament Advies heeft ook goede oplossingen
voor dubbele maandlasten tijdens de
bouwperiode.

Op 30 mei start de verkoop van De Goudvogel.
Alle contractstukken zijn dan gereed en het is
mogelijk om een koop-/ aannemingsovereenkomst
te ondertekenen. Let op: zorg dat je bij Fundament
Advies langs bent geweest voor een gesprek en
in het bezit bent van het ‘Certificaat Financiële
Haalbaarheid.

CERTIFICAAT FUNDAMENT ADVIES
Woningen in De Goudvogel wijzen we toe aan
kandidaten met het ‘Certificaat Financiële
Haalbaarheid’. Dit certificaat ontvang je van
Fundament Advies als een woning in De
Goudvogel voor jou haalbaar en betaalbaar is.
Een afspraak aanvragen kan online via de
accountomgeving, of telefonisch via
010 460 8900.
Je bent vrij om bij andere hypotheekverstrekkers
een hypotheekofferte aan te vragen en af te
sluiten. Uiteraard wordt er zeer strikt omgegaan
met informatie die met Fundament Advies wordt
gedeeld en wordt deze informatie niet met
anderen gedeeld.

Als er meer kopers dan woningen zijn kunnen
teleurstellingen uiteraard niet voorkomen worden.
Hiervoor vragen wij je begrip.
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