WONEN
in de
STADSTUIN
van Groningen

ZO WERKT HET
start verkoop
Op dinsdag 16 oktober om 16.00 uur start de verkoop van het project Wonen op de Kempkensberg. Op dat moment is
alle verkoopinformatie, waaronder de brochure, tekeningen en prijslijst beschikbaar op de website en kunt u zich digitaal
inschrijven voor het appartement of penthouse van uw keuze. Tegelijkertijd is er tussen 16.00 en 19.00 uur een start verkoop bijeenkomst in Paviljoen Sterrebos aan de Helperzoom 3b in Groningen. Heeft u vragen, wilt u de verkoopinformatie
inzien of wilt u eerst nog even overleggen, dan bent u uiteraard van harte welkom. Na afloop kunt u zich via de website
inschrijven voor uw favoriete appartement of penthouse U kunt zich inschrijven tot zondag 28 oktober 23.59 uur.

Digitaal inschrijven
De inschrijving voor het project Wonen op de Kempkensberg vindt volledig digitaal plaats. U kunt zich vanaf dinsdag
16 oktober 16.00 uur inschrijven op de bouwnummers van uw voorkeur door in te loggen op uw account. U krijgt
het inschrijfformulier dan direct in beeld. Voor het invullen vragen wij u een aantal gegevens, zoals uw contactgegevens
en eventueel die van uw partner, financiële gegevens zoals uw inkomen, wat voor soort arbeidsovereenkomst u heeft,
de geschatte waarde van een eigen woning, of spaargeld, of vermogen, of financiële verplichtingen en natuurlijk welke
bouwnummers uw voorkeur hebben. Heeft u vragen over het inschrijven, of heeft u hulp nodig bij de digitale inschrijving?
Neem dan contact op met één van de makelaars.

Wat doen we met uw gegevens?
Uw financiële gegevens gebruiken we uitsluitend voor een eerste selectie. Om teleurstelling te voorkomen en het toewijzingsproces zo goed mogelijk te stroomlijnen, kijken we naar uw inkomen. De hoogte van uw inkomen is niet bepalend
voor toewijzing, we willen alleen voorkomen dat mensen een woning toegewezen krijgen die ze niet kunnen financieren.
Uiteraard houden we hierbij rekening met de wet op de privacy. Als u wilt, kunnen uw gegevens direct verwijderd worden
door een mail te sturen naar info@uw-thuis.nl of info@pandomo.nl.

Inschrijfperiode en aanpassingen?
Tijdens de inschrijfperiode, van 16 oktober 16.00 uur tot 28 oktober 23.59 uur, kunt u uw inschrijving nog aanpassen.
Vergeet dan niet uw aanpassing digitaal te ondertekenen en opnieuw te verzenden. U krijgt per e-mail een bevestiging
van uw aanpassing.

Toewijzing van de appartementen
In de week van 29 oktober worden de appartementen en penthouses toegewezen. Let op; het betreft een toewijzing
en dus geen loting. Is uw favoriete appartement of penthouse aan u toegewezen, dan wordt u gebeld door één van de
makelaars en uitgenodigd voor een gesprek. Is uw favoriete appartement of penthouse niet aan u toegewezen, dan krijgt
u daar later in de week een e-mail over en komt u op de reservelijst te staan. Mocht de potentiële koper afvallen, dan kunt
alsnog gebeld worden.

wonenopdekempkensberg.nl

