Goedendag,
Leuk dat je interesse hebt in één van de stadswoningen of appartementen
in Tuin 15 van Laakse Tuinen, Vathorst Amersfoort! Vanaf dit moment is alle
informatie beschikbaar. Op de website kan je alles rustig bekijken en de brochure,
verkooptekeningen, optielijst, technische omschrijving én de prijslijst downloaden.
Tuin 15
Het is zover, de inschrijving voor de stadswoningen en appartementen in Tuin 15
is gestart. Laakse Tuinen wordt een wijk waarin groen en ruimte centraal staan.
In Tuin 15 komen 39 reeds verkochte woningen in vijf verschillende types, 16
stadswoningen in drie verschillende versies en 32 hoek- en tussenappartementen
in drie verschillende uitvoeringen. De stadswoningen zijn 2-laags en hebben een
voor- en achtertuin. De stadswoningen op de hoeken zijn extra groot. De hoek- en
tussenappartementen hebben een heerlijk balkon op het zuidwesten en variëren
in grootte. Parkeren kan op het achtergelegen groenrijke, gemeenschappelijke
parkeerhof.
Zo schrijf je je in
Heb je één of meerdere stadswoningen of appartementen gevonden die bij je
passen? Schrijf je dan in. Dat doe je door het inschrijfformulier volledig in te
vullen. Op het formulier geef je aan welke bouwnummers je favoriet zijn en vul
je je contactgegevens in. Heb je dit gedaan, dan ontvang je van ons per mail een
bevestiging van je inschrijving.
Toewijzing
Indien mogelijk krijg je een stadswoning of appartement toegewezen. De makelaar
neemt dan contact met je op om een afspraak te maken. De makelaar zal je ook
de vraag stellen om binnen een dag per mail een haalbaarheidsverklaring van
een erkende financiële instelling aan te leveren. Indien je daar niet aan wilt of kan
voldoen, vervalt voor dat moment de toewijzing en gaat de geplande afspraak niet
door. Indien er op dat moment geen woning beschikbaar is, kom je automatisch op
de reservelijst te staan.

Makelaarsinformatie
Met vragen kan je terecht bij de
betrokken makelaars: Michiel van der
Klis, Kirsten Hekman en Maureen van
der Werff

Woonvast Makelaars
Stadsring 139
3817 BA Amersfoort
033 - 422 10 10
tuinenindelaak@woonvast.nl

Financieerbaarheid
Het is van belang dat je vooraf goed nagaat wat je financiële mogelijkheden
zijn om verrassingen in een later stadium te voorkomen. Kan je de woning of het
appartement van je voorkeur betalen? Welke meerwerk-woonwensen zijn binnen
budget te realiseren? Laat je goed voorlichten om een weloverwogen keuze te
kunnen maken voor welke bouwnummers je je inschrijft.
Meer weten?
Heb je vragen of hulp nodig bij de inschrijving? Neem dan contact op met de
makelaars van Woonvast makelaars, zij helpen je graag verder. Ook voor vragen
over de verkoop of waarde van je eventuele huidige woning en de financiering van
je nieuwe woning staan ze voor je klaar. De contactgegevens staan aan het einde
van deze brief.
Succes met het maken van een keuze. Wij zien je inschrijfformulier graag tegemoet!

Hartelijke groet,
Team Laakse Tuinen

