
TOELICHTING PROCEDURE INSCHRIJVING

PLANNING 
Het plan Mi Oso bestaat uit 42 koopwoningen en 84 huurappartementen. De woningen worden gebouwd, 
wanneer 70% verkocht is van het totaal aantal woningen, dat zijn 29 woningen. De appartementen worden 
verhuurd door een woningcorporatie.

INSCHRIJFPROCEDURE EN TOEWIJZING 
Je kunt in aanmerking komen voor een woning in het project Mi Oso door het invullen van het 
inschrijfformulier. Om de toewijzing van de woningen zorgvuldig uit te voeren is het van belang dat je het 
inschrijfformulier zo compleet mogelijk invult en tijdig inlevert. 

De toewijzingsprocedure is als volgt: 
1.  Op dinsdag 28 augustus 2018 kun je vanaf 17.00 uur alle documentatie inclusief de prijslijst en het 

inschrijfformulier ophalen tijdens het start verkoop evenement in de EBG Zuidoost aan de Kortvoort 73 in 
Amsterdam. Ook kun je vanaf deze datum de informatie downloaden vanaf de website www.mi-oso.nl. 

2.  Lever het inschrijfformulier uiterlijk vrijdag 7 september 2018 vóór 17.00 uur in. Dit kan online via de 
website.

3.  Op maandag 10 september 2018 vindt de toewijzing door de ontwikkelaar plaats en de gelukkigen worden 
hierover uiterlijk dinsdag 11 september 2018 geïnformeerd door de makelaar. Het is van belang dat je op 
het inschrijfformulier alle woningen van jouw voorkeur aangeeft. Je zal geen bouwnummer toegewezen 
krijgen die je niet als voorkeur hebt opgegeven. 

4.  Een bouwnummer waarvoor slechts één belangstellende een eerste voorkeur heeft aangegeven, wordt 
direct toegewezen aan de belangstellende. Voor een bouwnummer waarvoor meerdere belangstellenden 
met een eerste voorkeur zijn, wijst de ontwikkelaar de woning toe. Jouw financiële positie kan worden 
meegewogen in de toewijzing. Op de (wijze van) toewijzing kan niet worden gereclameerd. 

5.  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 hierboven bij punt 4 beschreven procedure. Deze 
procedure geldt eveneens voor de derde tot en met tiende voorkeur, indien dit van toepassing is. 

6.  Indien je onverhoopt geen woning toegewezen krijgt, kom je op de reservelijst. Wanneer degene die een 
woning heeft toegewezen gekregen uiteindelijk toch van de koop afziet, wordt deze woning aan één van 
de inschrijvers op de reservelijst toegewezen. Hierbij wordt rekening gehouden met de bij de inschrijving 
opgegeven voorkeuren.

7.  Na de toewijzing zal Van de Steege Projecten de geïnteresseerden die een woning toegewezen hebben 
gekregen uitnodigen voor een gesprek. 

Wij hopen je met deze toelichting voldoende duidelijkheid te hebben gegeven over de procedure om in 
aanmerking te komen voor één van de woningen in Mi Oso. Heb je toch nog vragen? Neem dan vooral 
contact op met Van de Steege Projecten, via 020-4357040 of projecten@vandesteege.nl

Wij wensen je veel plezier toe met het maken van jouw keuze.

Met zonnige groet,
Het team van Mi Oso


