Utrecht, 8 november 2018

Betreft: start verkoop De Zouterij fase 2 OP ENKA

Beste Belangstellende,
Hartelijk dank voor je belangstelling voor de Zouterij fase 2 OP ENKA. De verkoop van de woningen is
gestart. Graag informeren wij je middels deze brief over het vervolg van de procedure.
De inschrijving:
Als belangstellende ben je bij ons geregistreerd. Op donderdag 8 november ontvang je automatisch
een e-mail van ons waarmee jij je kunt inschrijven voor éen of meerdere woningen van je voorkeur. In
deze e-mail is een link opgenomen waarmee jouw e-mailadres wordt geverifieerd. Nadat je deze hebt
geactiveerd ontvang je van ons meteen een e-mail met de link naar het inschrijfformulier. Deze link is
48 uur geldig. Zodra je start met inschrijven kan niemand meekijken. Er wordt gewerkt met een
beveiligde verbinding, net als bij online bankieren. Je gegevens zijn bij ons veilig.
Tot wanneer kunt u zich inschrijven?
De inschrijfperiode loopt tot en met donderdag 15 november 2018 18.00 uur. Na die datum is
inschrijven voor de eerste toewijzingsronde niet meer mogelijk. Zodra je het inschrijfproces met de
applicatie start heb je 48 uur de tijd om het formulier in te vullen. Je kunt echter tussentijds stoppen en
binnen deze 48 uur weer verder gaan, door terug te keren naar het formulier via de link in de e-mail.
Hoe verloopt de toewijzing van de woningen?
Na het sluiten van de inschrijfperiode worden alle inschrijvingen van de belangstellenden verzameld
waarna toewijzing plaatsvindt. Uiterlijk maandag 19 november 2018 12.00 uur ontvang je een
uitnodiging voor een gesprek met een van de verkopende makelaars of krijg je bericht dat je helaas op
de reservelijst staat.
Meet en Greet:
Voor de gelukkigen die een woning toegewezen hebben gekregen, organiseren wij op maandag 19
november as. een zogenaamde Meet en Greet. Deze avond, die plaats zal vinden van 19.00 tot 20.30
uur in het Poortgebouw OP ENKA geven wij meer informatie over het vervolg van het proces van de
ondertekening van de koopovereenkomst tot aan de oplevering. Vanzelfsprekend komen de
mogelijkheden voor uw persoonlijke woonwensen uitgebreid aan de orde. Zo maakt u kennis met de
woonadviseur, uw aanspreekpunt tot aan de oplevering, en vertellen wij je alles over ons fonkelnieuwe

Experience Center ‘Homestudio’s. Hier maken wij van jouw aankoop een geweldige beleving met
uitgebreid woonadvies en volop mogelijkheden om jouw nieuwe huis aan te passen aan jouw
woonsmaak, persoonlijke voorkeuren en budget.
Belangstellenden die een woning toegewezen hebben gekregen ontvangen van ons automatisch een
uitnodiging voor deze leuke maar vooral informatieve avond.
Heb je voor die tijd al vragen? Uiteraard kan je dan contact opnemen met één van de verkopende
makelaars. Zij zijn je graag verder van dienst.

Ditters Makelaars Ede
Stationsweg 89

Verhage Van Grootheest Makelaardij o/g B.V.
Enkalaan 173

6711 PM EDE
0318-657657
ede@ditters.nl

6717 ZA EDE GLD
0318-619145
info@verhage.nl

Wij wensen je succes bij het maken van je keuze(n) en zien er naar uit je binnenkort persoonlijk te
kunnen begroeten OP ENKA.
Met vriendelijke groet,
Namens het verkoopteam OP ENKA

Stef van Berkel
Verkoopmanager

