AANKOOPTRAJECT
FASE 1 EN 2
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 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 kosteloos en 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 in 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. Je bent niet verplicht
om je hypotheek via Fundament Advies af te sluiten.

EN 2
Fase 1 en 2 van De Goudvogel zijn momenteel in verkoop. Via je persoonlijk account kun je je inschrijven op een nog
beschikbare woning. De makelaar neemt vervolgens contact met je op. Je kunt je ook als reservekandidaat inschrijven
voor een woning die onder optie staat. Als een woning die onder optie staat beschikbaar komt, neemt de makelaar
contact met je op.

HYPOTHEEK/FINANCIERING
AANNEMINGSOVEREENKOMST
Je tekent de koop-/aannemingsovereenkomst.

OPSCHORTENDE VOORWAARDEN VERVULD

WOONWENSEN BIJ SHOWROOM THUIS

Ontvangst ‘goednieuwsbrief’.

LEVERING OP UITNODIGING VAN NOTARIS

START BOUW

DE DUURZAME HYPOTHEEK
Wonen in De Goudvogel is natuurlijk een garantie voor heel veel jaren woonplezier. Een goed hypotheekadvies is daar de
basis van. Om je voor te bereiden op een financieel gezonde toekomst, gaat Fundament Advies graag zo vroeg mogelijk met
jou in gesprek om de financiële mogelijkheden voor een woning in De Goudvogel in kaart te brengen. Denk daarbij ook aan
financiële voordelen zoals de mogelijkheid om je huidige hypotheek mee te verhuizen, het meefinancieren van meerwerk en
het profiteren van een lagere hypotheekrente en hogere leencapaciteit doordat de woningen gasloos en energiezuinig zijn,
worden besproken. Ook heeft Fundament Advies oplossingen voor dubbele maandlasten tijdens de bouwperiode.

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 erzeer
strikt omgegaan met informatie die met Fundament Advies wordt gedeeld en wordt deze informatie niet met
anderengedeeld.

