Rotterdam, 9 december 2017

Geachte heer, mevrouw,
Hartelijk dank voor uw interesse in Wonen in Nieuweroord. Na een lange voorbereiding gaat vandaag de verkoop van
Wonen in Nieuweroord van start. Met gepaste trots overhandigen wij u de verkoopinformatie van dit prachtige project.

Inschrijfprocedure:
Vanaf vandaag – zaterdag 9 december 2017 – is het mogelijk om via de website www.woneninnieuweroord.nl in te
schrijven op het bouwnummer of de bouwnummers van uw voorkeur.
Hiervoor gaat u naar de Wooncreator op de website. Vanuit de Wooncreator kunt u alle informatie over het
bouwnummer of de bouwnummers van uw voorkeur bekijken, waarna u zich kunt inschrijven door links onderin
op de groene button ‘schrijf u in voor Nieuweroord’ te klikken. Vervolgens kunt u uw gegevens invullen en uw
woningvoorkeur(en) kenbaar maken.
De inschrijving sluit op maandag 18 december om 17.00 uur.
Let op! Wellicht heeft u zich op een eerder moment al ingeschreven op de Wooncreator. Dit betrof echter een
voorinschrijving. Het is goed mogelijk dat u na de ontvangst van de brochures en de vaststelling van de definitieve
prijzen van de woningen inmiddels een andere voorkeur of voorkeuren voor ogen heeft. Wij verzoeken u dan ook
zich nogmaals in te schrijven via de Wooncreator op www.woneninnieuweroord.nl.
De inschrijvingen van vóór 9 december 2017 worden niet in behandeling genomen in de uiteindelijke
toewijzingsprocedure.
De inschrijvingen vanaf zaterdag 9 december gelden pas als definitieve inschrijving.
Vanaf donderdag 21 december nemen wij contact op met de potentiële kopers voor een verkoopgesprek. Deze
verkoopgesprekken vinden plaats vanaf 8 januari 2018.
De volledige toewijzingsprocedure staat op de website.
De datum van ontvangst van de inschrijving heeft geen gevolgen voor de toewijzing. Wel krijgen de deelnemers aan de
klantpanelbijeenkomsten voorrang in de toewijzingsprocedure.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met TW3 op 071 – 203 23 62 of mailen naar info@tw3.nl,
dan wel met Proper Makelaardij op 071 - 519 09 09 of mailen naar info@proper-makelaardij.nl.

Met vriendelijke groet,

Tom van Noord 						Wim Kronenburg
TW3 Strategie, Marketing en Makelaardij B.V. 		 Proper Makelaardij o.g.

