
IN 4 STAPPEN VAN  
KIJKEN NAAR KOPEN

HET  AANKOOPPROCES UITGELEGD



We beginnen bij ons verkoopproces met een 
oriëntatieperiode.  We kunnen op dat moment al veel 
informatie delen, echter zijn nog niet alle contractstukken 
gereed. Je kunt je wel vast goed voorbereiden 
door gesprekken aan te gaan met de makelaars en 
NEXTHome, zodat je bij de start verkoop al snel de juiste 
keuze kunt maken.

STAP 1
ORIËNTEER JE FINANCIEEL

Dit is onze financiële partner die 
samen met jou bekijkt of de woning 
haalbaar en betaalbaar is.
LET OP: een positief gesprek weegt 
mee bij de toewijzing van een woning.
 

ORIËNTEER JE OP DE WONING

Zij nemen je mee door het plan en 
vertellen je meer over de woningen. 
De afspraak maak je in je eigen 
accountomgeving.

STAP 2
SCHRIJF JE IN

STAP 3
MAAK KENNIS / TEKEN DE 
KAO

We leggen op de volgende pagina’s het aankoopproces 
in detail uit zodat je zeker weet dat je de juiste stappen 
doorloopt om in aanmerking te komen voor een
woning in Elements. We hebben gelijk de data erbij 
gezet zodat je tijd vrij kunt maken in je agenda. Lees 
de onderstaande stappen goed door als je straks goed 
voorbereid wil inschrijven voor een Townhouse of Lookout 
appartement.
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Na de toewijzing starten vanaf 
maandag 7 februari 9.00 uur de 
Kennismakingsgesprekken met 
NEXTHome en de inhoudelijke 
gesprekken bij de makelaars.   
Als de woning haalbaar en 
betaalbaar is wordt de koop-/ 
aannemingsovereenkomst 
opgemaakt. 

Woensdag 2 februari worden de  
woningen toegewezen. 

Vanaf donderdag 20 januari kun j
e een gesprek inplannen met ons 
verkoopteam. 

Vanaf donderdag 27  januari 15.00 
uur is het online inschrijfformulier be
schikbaar, de sluitingsdatum is  
woensdag 2 februari om 09.00 uur. 

Vooruitlopend op de start verkoop 
op 27 januari kun je vanaf nu een 
oriëntatiegesprek aanvragen bij  
NEXTHome. 

 
18 WONINGEN ELEMENTS



STAP 1
ORIËNTEER JE

In de onderstaande stappen wordt uitgelegd hoe je jezelf 
in kunt schrijven voor een woning in Elements. Lees deze 
tekst goed door. Het zorgt ervoor dat je goed voorbereid 
de juiste keuze maakt.

alle gesprekken hebben plaatsgevonden. Heb je een 
woning toegewezen gekregen? Dan wordt er direct een 
afspraak ingepland voor een Kennismakingsgesprek met 
NEXTHome en de makelaars. 

STAP 3
MAAK KENNIS | TEKEN DE KAO

De toewijzing vindt plaats op basis van maximale 
spreiding en zoveel mogelijk op eerste en tweede 
voorkeur. Wij streven naar een optimale bezetting van alle 
bouwnummers. Als dit betekent dat je de enige bent met 
een voorkeur op een bepaald bouwnummer, dan wordt 
dit bouwnummer aan jou toegewezen. Alle kandidaten 
die een woning toegewezen hebben gekregen voor een 
bouwnummer worden gebeld met het goede nieuws. 
Heb je geen woning toegewezen gekregen? Dan ben 
je automatisch reservekandidaat. Reservekandidaten 
ontvangen op vrijdag 11 februari een e-mail, nadat 

   
STAP 2 
SCHRIJF JE IN 
Het inschrijfformulier staat op donderdag 27  januari 15.00 
uur online in je accountomgeving. De sluitingsdatum van d
e inschrijving is woensdag 2 februari om 09.00 uur. Op het 
inschrijfformulier vragen we je een aantal voorkeuren aan  
te geven. We adviseren je om voor het insturen van je  
inschrijving een oriëntatiegesprek in te plannen met 
NEXTHome, zodat je weloverwogen keuzes kunt maken. 

Heb je vragen over de woning, het proces of de 
toewijzing? Daarvoor ben je bij de makelaars aan het jui
ste adres. Je kunt vanaf donderdag 20 januari terecht in 
informatiecentrum Rootz (of via Teams) voor een 
informatief gesprek. 

In aanloop naar 27 januari kun je uiteraard al met vragen  
over Elements terecht bij ons verkoopteam en onze 
hypotheekpartner NEXTHome. Wil je nu al weten wat 
wonen in Elements financieel voor je betekent en meer 
weten over alle voordelen van een Nieuwbouwhypotheek? 
Bel dan 0186-745772 (NEXTHome) en plan een 
oriëntatiegesprek in.  
LET OP: dit wordt meegewogen tijdens de toewijzing. 

 
In het Kennismakingsgesprek met NEXTHome wordt 
bekeken of de woning van je keuze matcht met je 
financiële situatie. Aan de hand van de informatie die je 
hebt verstrekt op het inschrijfformulier krijg je tijdens dit 
Kennismakingsgesprek te horen of een hypotheek  (mits 
die nodig is) haalbaar is. Ook worden de te verwachten 
maandlasten besproken, ook in combinatie met eventuele 
uitbreidingswensen. Zo weten jij en wij of een hypotheek 
haalbaar (kun je een hypotheek verkrijgen voor het 
benodigde bedrag) en betaalbaar (vind jij dat er een 
betaalbare maandlast ontstaat, waarbij ook het leven nog 
leuk blijft) is.

Kennismakingsgesprekken met NEXTHome vinden 
zoveel mogelijk plaats via Microsoft Teams. Dat 
scheelt je een rit en het is ‘Coronaproof’. We voeren 
de Kennismakingsgesprekken voor Elements met 
meerdere teams uit. Als in het Kennismakingsgesprek met 
NEXTHome blijkt dat de woning haalbaar en betaalbaar 
is, dan krijg je de woning gegund en wordt er direct een 
(digitale) afspraak ingepland bij de makelaar. Van de 
makelaars krijg je alle relevante documenten digitaal mee 
om thuis nog eens goed door te nemen. Denk hierbij aan 
juridische contractstukken en technische stukken voor 
bijvoorbeeld wensen qua afwerking (meerwerkopties) etc. 
Vervolgens vindt een tweede (digitaal) gesprek plaats met 
de makelaars voor de ondertekening van de koop- en 
aannemingsovereenkomst. Natuurlijk kun je tijdens dit 
gesprek eventuele vervolgvragen stellen.

Je krijgt van hen ook uitleg over het verdere proces en 
het showroomtraject. Er zijn geen bedenktijden. Wil je dit 
niet? Dan wordt de woning toegewezen aan de volgende 
kandidaat.

Om voor je droomwoning in aanmerking te komen is het 
wel belangrijk om in deze periode tijd vrij te maken in je 
agenda. De Kennismakingsgesprekken starten maandag 
7 februari vanaf 9.00 uur. 



STAP 4
HET SHOWROOMTRAJECT

Belangrijk om te weten is dat het niet mogelijk is om 
voor de keuken en sanitair casco te kiezen. Vanaf maart 
vinden de gesprekken bij THUIS - de showroom plaats. Dit 
betekent dat je na ontvangst van de offerte twee weken de 
tijd hebt om je keuze definitief te maken. Op deze manier 
kunnen we na de zomer van 2022 al starten met de bouw. 
Mocht je nog vragen hebben over het kopen van een 
nieuwbouwwoning? Op bewustnieuwbouw.nl lees je alle 
informatie omtrent het kopen van een nieuwbouwwoning.




