Borne, 14 mei 2020

Geachte heer/mevrouw,
Na een periode van voorbereiden gaat vandaag de verkoop van het project ‘Reigershof’, 12
levensloopbestendige woningen van start. I.v.m. het coronavirus zullen wij geen inloopbijeenkomst
organiseren, maar kunt u vanaf vandaag de verkoopdocumentatie ophalen (of laten versturen) bij één
van beide makelaars. Alle stukken kunt u ook downloaden via de projectwebsite:
www.reigershof-borne.nl
Verkoopprocedure
Indien u geïnteresseerd bent in één van de woningen, dan kunt u zich inschrijven vanaf donderdag
14 mei tot maandag 25 mei 2020 12.00 uur. Inschrijven kan uitsluitend digitaal via het online
inschrijfformulier op www.reigershof-borne.nl
U kunt uw voorkeur voor één of meerdere bouwnummers aangeven. Heeft u hulp nodig bij uw
inschrijving? Dan kunt u terecht bij één van de makelaars. Zij helpen u graag! Ook hier geldt dat u zich
kunt inschrijven tot maandag 25 mei 2020 12.00 uur.
Toewijzing
Na sluiting van de inschrijftermijn wijst de verkoper de woningen toe op basis van gunning, waarbij
kandidaten zonder voorbehoud van financiering de voorkeur genieten. Inschrijvers ontvangen uiterlijk
binnen één week na sluiting van de inschrijftermijn bericht of er een woning is toegewezen. Zij worden
uitgenodigd door één van de makelaars voor een afspraak. Voor de volledige toelichting over de
toewijzing verwijzen wij u naar de inschrijfprocedure: www.reigershof-borne.nl/inschrijven
LET OP!!
Uw eventuele eerdere aanmelding als belangstellende is nog geen inschrijving voor een woning. Om
kans te maken op een woning, dient u zich in te schrijven tussen donderdag 14 mei en maandag 25
mei 2020 12.00 uur. Belangstellenden worden niet meegenomen in de toewijzing van de woningen.
Wij danken u voor uw belangstelling en zien uw inschrijving graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Verkoopteam ‘Reigershof’ Borne
Makelaarsinformatie
Heeft u vragen, dan kunt terecht bij onderstaande makelaars:
Euverman & Nuyts makelaars
Grotestraat 144
7622 GP Borne
T. 074 266 23 00
E. borne@euvermannuyts.nl
I. www.euvermannuyts.nl

Marcel Kon Makelaardij
Grotestraat 251
7622 GK Borne
T. 074 266 22 25
E. info@marcel-kon.nl
I. www.marcel-kon.nl

