
 

Inschrijvingsprocedure



 

ONLINE INSCHRIJVEN  
De verkoop start op dinsdag 15 juni 12.00 uur. 
U kunt vanaf dat moment online inschrijven 
via de website thuisaandewelle.nl. 

Heeft u al eerder een account aangemaakt 
(bijvoorbeeld bij de preview om een top 5 aan 
te geven)? Dan vragen wij u om op basis van de 
gedetailleerde informatie uw keuze te bevestigen 
of eventueel aan te passen. Daarna is uw 
inschrijving definitief.

Heeft u nog geen account aangemaakt, maar 
wilt u wel in aanmerking komen voor een 
appartement, dan vragen wij u dit alsnog te doen 
en uw keuzes aan te geven. 

Mocht dit gewenst zijn, dan kan de makelaar u 
uiteraard helpen met het inschrijven.
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Beste belangstellende van 
Thuis aan de Welle in Deventer,

Via de project-website kunt u alle verkoopdocumentatie van Thuis aan de Welle in Deventer 
downloaden. Uiteraard kunt u bij de makelaars terecht met al uw vragen over het project, 
over specifieke appartementen of over deze procedure.



 

SLUITINGSDATUM 
Dinsdag 22 juni om 12.00 uur sluit de mogelijkheid 
om in te schrijven. Dus zorg dat uw keuzes voor 
die tijd verstuurd zijn. 

TOEWIJZING  
De ontwikkelaar wijst toe, zoveel mogelijk 
rekening houdende met uw 1e voorkeur.
 
Woensdag 23 juni is de toewijzing en krijgt 
u einde dag telefonisch bericht als u een 
appartement toegewezen heeft gekregen. 
In datzelfde telefoongesprek wordt er een 
afspraak met u gemaakt voor een optiegesprek. 
Heeft u (nog) geen appartement toegewezen 
gekregen, dan krijgt u hierover een e-mailbericht 
en staat u op de reservelijst. Als er een 
appartement beschikbaar komt van uw voorkeur, 
dan neemt de makelaar alsnog contact met u op.

FINANCIERING  
Bij het online inschrijven wordt gevraagd of u 
de financiële mogelijkheden van de aankoop 
hebt onderzocht. Voor een optiegesprek is het 
belangrijk dat u weet wat uw mogelijkheden zijn. 
Eventueel kunnen de makelaars u hierbij van 
dienst zijn. Daarnaast wordt hiermee voorkomen 
dat de aankoop later financieel niet haalbaar 
blijkt. 

We hopen dat de online informatie uw 
enthousiasme voor het project vergroot en 
ontmoeten u heel graag bij één van onze 
makelaars. 
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