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EEN WONING KOPEN. HOE WERKT DAT EIGENLIJK? 

Na maanden zoeken, vergelijken en nadenken heeft u uw droomhuis gevonden. Een bijzonder moment; 
een toekomstgerichte stap nu zetten en straks ontspannen gaan genieten. Een woning in het project Mooi 
Welgelegen koopt u via onze makelaar. Het inschrijven voor uw favoriete bouwnummers kunt u eenvoudig 
digitaal doen, via het doorlopen van de online Inschrijfprocedure. We zetten voor u de stappen van dit 
proces op een rij. Heeft u vragen? Het verkoopteam van Bezuijen Bemiddeling is u graag van dienst! 

VOORKEUREN DOORGEVEN VIA INSCHRIJVING

Vanaf de start verkoop op 29 juli 2022 staat de belangrijkste informatie op de project website www.
mooiwelgelegen.nl. Met de Woningzoeker navigeert u eenvoudig door het plan om de kenmerken van de 
verschillende type woningen en de plattegronden te bekijken. Ook zijn er artist impressies te zien die een 
beeld geven van hoe de woningen er van binnen en van buiten uit komen te zien. U vindt op de website 
naast uitgebreide informatie over het project, ook de verkooptekeningen per bouwnummer en overige 
verkoopdocumenten online. Er is ook een prachtige brochure gemaakt. Deze kunt u vanaf maandag 8 
augustus aanstaande tijdens kantooruren ophalen bij de makelaar. Zo kunt u zich goed voorbereiden op 
uw inschrijving.

Nu de verkoop van Mooi Welgelegen is gestart, kunt u zich inschrijven voor de door u gewenste 
bouwnummers. U kunt maximaal 3 voorkeuren doorgeven. Een inschrijving is persoonsgebonden en niet 
overdraagbaar. Per huishouden wordt slechts 1 inschrijving geaccepteerd. 

INSCHRIJFPERIODE

Vanaf vrijdag 29 juli 2022 is de website uitgebreid en is de online verkoop gestart. U kunt inschrijven voor 
een van de bijzondere woningen. 
Vanwege de vakantieperiode heeft u extra lang de tijd om in te schrijven. Tot maandag 5 september 2022 
12.00 uur kunt u het inschrijfformulier online in te vullen en te verzenden. U kunt het formulier ook 
downloaden, invullen en mailen naar of langsbrengen bij de makelaar. 
Krijgt u een woning toegewezen, dan wordt u binnen één week na de sluitingsdatum gebeld door de 
makelaar. U wordt dan uitgenodigd voor een optiegesprek bij de makelaar op kantoor. Heeft u geen 
woning toegewezen gekregen, dan wordt u per email geïnformeerd en automatisch op de lijst van 
reservekandidaten geplaatst.
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FINANCIËLE CHECK

In deze fase is het belangrijk dat u het financiële plaatje helder heeft. Bij het toewijzen van woningen 
waarvoor meerdere kandidaten zijn, is een kandidaat die al een financiële check heeft gedaan in het 
voordeel. Een financiële check toont aan dat u weet wat u bij de bank kunt lenen of dat u met eigen 
middelen kunt betalen. U kunt de brief van uw bank, hypotheekadviseur of hypotheekverstrekker bij 
voorkeur indienen of vermelden op het moment dat u zich online inschrijft. 

CONTRACT TEKENEN

Heeft u een woning toegewezen gekregen, dan dient u binnen 1 week na de toewijzing de reserverings
overeenkomst bij de makelaar te tekenen. Daarna wordt door de makelaar met u een afspraak ingepland 
voor het tekenen van de overeenkomsten.  Tijdens deze afspraak worden de overeenkomsten voor de grond 
en voor de bouw van uw woning doorgesproken. Uiteraard is er dan ook tijd om al uw vragen te stellen. 
Nadat u uw handtekening onder het koopcontract heeft gezet, is het een feit; u bent de gelukkige eigenaar 
van uw droomhuis in Mooi Welgelegen!

VOORTGANG

Wie al eens een nieuwe woning heeft gekocht, weet het als geen ander. Onderweg naar een nieuw thuis 
valt er heel wat te kiezen. De kopersbegeleider van de aannemer loopt met u stap voor stap dit traject 
door. Nadat u het koopcontract heeft getekend, wordt hierover contact met u opgenomen. Dit kan nog 
even duren nadat u het koopcontract heeft getekend, aangezien de bouw pas start als minimaal 70% van 
de woningen is verkocht en er dan pas met de voorbereidingen van de bouw gestart gaat worden.

SANITAIR EN TEGELS

Na het eerste gesprek met de kopersbegeleider gaat u uw keuzes definitief maken. Dat doet u onder 
andere door de sanitair en tegelshowrooms te bezoeken. De woningen worden voorzien van mooi sanitair 
en tegelwerk en u heeft uiteraard de vrijheid om hier uw eigen keuzes in te maken. Laat u inspireren en 
informeren. De andere opties, die vermeld staan op de optielijsten op de website, bespreekt u ook met de 
kopersbegeleider van de aannemer. 

BLIJF OP DE HOOGTE

Het team van Mooi Welgelegen doet er alles aan u te informeren, inspireren en begeleiden onderweg 
naar een nieuwe woning in Ouddorp. Omdat we weten hoe leuk kopers het vinden om de bouw van hun 
woning te volgen, ontvangt u nieuwsberichten én een uitnodiging voor één of meerdere kijkdagen tijdens 
de bouw.


