Waddinxveen, 14 september 2019
Start verkoop De Warande Noord Waddinxveen
Beste geïnteresseerde(n) in De Warande Noord,
Met veel genoegen presenteren wij u de verkoopdocumentatie van het project De Warande Noord in
Waddinxveen, een project bestaande uit totaal 21 twee-onder-een-kapwoningen, villa’s en
(water)bungalows. De verkoopdocumentatie bestaat uit een uitgebreide brochure, waarin het plan nader
wordt toegelicht. Daarnaast ontvangt u de prijslijst en het inschrijfformulier waarmee u uw voorkeuren aan
ons kenbaar kunt maken.
Indien u, na het bestuderen van de documentatie, belangstelling heeft voor één van de woningen, dan
verzoeken wij u bijgaand inschrijfformulier volledig ingevuld aan ons te retourneren.
Wij zien het volledig ingevulde inschrijfformulier graag uiterlijk maandag 23 september aanstaande
voor 17:00 uur tegemoet. U kunt het inschrijfformulier afgeven bij of per post versturen naar:
Gouwestad Makelaardij
Zuidplaslaan 196
2743 CP Waddinxveen
Of per mail aan: info@gouwestadmakelaardij.nl
Na woensdag 25 september zullen de geselecteerde gegadigden telefonisch worden benaderd voor het
maken van een afspraak. Tijdens dit informatieve gesprek komen alle zaken rondom de koop aan de orde.
Uiteraard is tijdens dit gesprek voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen en ontvangt u dan ook
een uitgebreide kopersmap met alle contractstukken en tekeningen. Tevens wordt u de mogelijkheid
geboden de woning welke aan u is toegewezen te reserveren. Deze zogenaamde optie heeft een looptijd van
7 dagen, hierna heeft u de keuze om tot aankoop over te gaan. Het is dus van belang dat u zich in de
tussenliggende periode goed laat informeren over uw financiële mogelijkheden en de eventuele waarde van
uw huidige woning. Vanzelfsprekend heeft u tot aan het ondertekenen van de koop- en
aannemingsovereenkomst de mogelijkheid om van de aankoop af te zien.
Wij wensen u veel plezier bij het bestuderen van de documentatie en zien uw inschrijfformulier met
belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Zuidplaslaan 196
2743 CP Waddinxveen
0182 - 63 60 21
info@gouwestadmakelaardij.nl

