
Toelichting inschrijfprocedure



de Slotvrouwe - Toelichting inschrijfprocedure

U kunt in aanmerking komen voor een woning in de Slotvrouwe door  

het invullen van het (online) inschrijfformulier. Om de toewijzing van  

de woningen zorgvuldig uit te voeren is het van belang dat u het 

inschrijfformulier zo compleet mogelijk invult en tijdig inlevert. 

De procedure is als volgt: 
1. In verband met de Corona crisis verloopt de verkoop grotendeels online. Alle documenten inclusief  

het inschrijfformulier zijn vanaf donderdag 14 mei 2020, 12.00 uur te downloaden via de website  
www.deslotvrouweheemskerk.nl. Wilt u graag de verkoopbrochure ontvangen? Vul dan het contactformulier  
in op de website. Brantjes Makelaars zorgt er dan voor dat u een exemplaar thuisgestuurd krijgt. 

2. Lever het inschrijfformulier uiterlijk maandag 25 mei 2020 vóór 17.00 uur in. Dit kan online via de website  
of op papier bij het kantoor van Brantjes Makelaars aan de Deutzstraat 37 in Heemskerk. 

3. Op woensdag 27 mei 2020 vindt de toewijzing door de ontwikkelaar en de makelaar plaats. De gelukkigen 
worden hierover uiterlijk donderdag 28 mei 2020 geïnformeerd door de makelaar. Het is van belang dat u 
op het inschrijfformulier alle woningen van uw voorkeur aangeeft. U zult geen bouwnummer toegewezen 
krijgen die u niet als voorkeur heeft 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, wijzen de ontwikkelaar en de makelaar de woning toe. Op de (wijze van) toewijzing  
kan geen bezwaar worden gemaakt. 

5. Indien u onverhoopt geen woning toegewezen krijgt, komt u 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. 

6. Na de toewijzing nodigt Brantjes Makelaars de geïnteresseerden die een woning toegewezen hebben 
gekregen uit voor een gesprek. Indien u niet direct een woning toegewezen heeft gekregen, ontvangt  
u van de makelaar bericht dat u reserve kandidaat bent. 

Wij hopen u met deze toelichting voldoende duidelijkheid te hebben gegeven over de procedure om  
in aanmerking te komen voor één van de koopappartementen in de Slotvrouwe. Heeft u nog vragen?  
Neem dan vooral contact op met Brantjes Makelaars, via 0251-241194 of heemskerk@brantjes.nl

Wij wensen u veel plezier toe met het maken van uw keuze.

Het team van De Slotvrouwe
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