Welkom in De Kiem van Houten. Hier ontkiemt wederom iets moois!
Houten, januari 2022
Bedankt voor jouw interesse in fase 2C van De Kiem van Houten.
De Kiem van Houten is dé nieuwe groene en ruim opgezette woonwijk van Houten met de scholen,
het OV en de dagelijkse voorzieningen altijd dichtbij.
In De Kiem van Houten zijn alle woningen voorzien van:
•
•
•
•
•

Nul-Op-de-Meter installatie
Vloerverwarming en -koeling
Modern sanitair
Luxe keuken
Hoogwaardige architectuur en afwerking

Vanaf 27 januari om 12.00 uur is het mogelijk om je in te schrijven voor een twee-onder-éénkapwoning of drie-onder-één-kapwoning van fase 2C. De inschrijving loopt tot en met maandag 7
februari a.s. 12.00 uur. Alle relevante verkoopdocumentatie staat dan online op onze website
www.dekiemvanhouten.nl. Ook het inschrijven doe je digitaal via de website. Hoe dat in zijn werk
gaat, lees je hieronder.
Hoe schrijf ik in vanaf 27 januari a.s.?
Voor het definitief inschrijven op de woning(en) van jouw voorkeur volg je de volgende stappen:
•
•

•
•
•
•

Log in op jouw eigen account (Heb je nog geen account? Maak er dan eenvoudig één
aan op de website www.dekiemvanhouten.nl).
Selecteer de woningen van jouw voorkeur. Je kunt maximaal 10 voorkeuren
opgeven.
Vul de Vragenlijst Start Verkoop volledig in. Denk je ook aan het uploaden van jouw
financiële zekerheidsstelling?
Ben je volledig? Rond dan de Vragenlijst Start Verkoop af.
Het wisselen van woningvoorkeuren kan tot de sluitingsdatum, maandag 7 januari
a.s. 12.00 uur. De voorkeuren die dan in jouw account staan, worden
meegenomen in de toewijzingsprocedure.
Om kans te maken op een woning is het niet relevant of jij direct op 27 januari
inschrijft of dat je dat doet aan het einde van de inschrijftermijn.

De spelregels
•
•
•

Per huishouden is slechts één inschrijving toegestaan. Schrijf je toch samen in dan worden
jullie helaas allebei uitgesloten van de woningtoewijzing.
Indien er slechts één inschrijver is op een bouwnummer dan wordt de woning aan de
bewuste inschrijver toegewezen.
Zijn er meerdere inschrijvers op een bouwnummer dan kijken wij naar de volgende criteria:
een geüploade haalbare financiële zekerheidsstelling, de volledigheid van invullen van de
Vragenlijst Start Verkoop en welke voorkeur deze woning voor jou heeft (voorkeur 1 t/m 10
mogelijk).
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Uitslag van de toewijzing
Uiterlijk woensdag 9 februari a.s. word je door één van de makelaarskantoren ingelicht over de
uitslag van de toewijzing. Krijg je in eerste instantie helaas geen woning toegewezen dan plaatsen
wij jou automatisch op de reservelijst.
Vragen?
Wij wensen jou veel plezier bij het bekijken van de verkoopdocumentatie! Met vragen over De Kiem
van Houten of over het inschrijfproces kan je te allen tijde contact opnemen met één van onze
makelaars.

De Keizer Makelaarsgroep
Vestiging Houten
Schonenburgseind 38
3995 DC Houten
T 030 - 600 82 40
E nieuwbouw@dekeizer.nl

Brecheisen Makelaars
Vestiging Houten
Plein 19
3991 DL Houten
T 030 - 200 36 00
E nieuwbouw@brecheisen.nl
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