Beste belangstellende,
Hartelijk dank voor je bezoek aan de start verkoop van Wonen in BurgLand!
Zie jij jezelf al wonen in Burgland?
Op de website www.woneninburgland.nl kun je formulier downloaden, inleveren van het inschrijfformulier kan
via de email, post of persoonlijk op ons kantoor. Dit kan uiterlijk tot en met vrijdag 13 september 2019 – 12.00
uur.
Maak je keuze!
Op een uniek plekje aan de rand van Montfoort worden op een besloten plekje 9 prachtige
Hofwoningen gerealiseerd. Hofwoningen in verschillende soorten en maten, van halfvrijstaande
woningen tot vrijstaande villa’s in een karakteristieke architectuur.
Gelet op de belangstelling voor BurgLand verwachten wij dat in het 4e kwartaal van 2019 gestart gaat worden
met de bouw. In dat geval kun je ‘ijs en weder dienende’ 2e helft van 2020 de sleutel van je nieuwe woning
ontvangen.
Afwerking op maat
Doordat er energiezuinige woningen gemaakt worden is het niet vanzelfsprekend dat alle wensen in de
woningen gehonoreerd kunnen worden. Er is echter wel alvast een lijst samengesteld met grote
maatwerkwensen zodat je direct weet wat de kosten hiervan zijn. Heb je wensen maar staan deze niet in de
lijst, vraag het tijdens het informatiegesprek en we gaan kijken wat de mogelijkheden zijn.
Proces in grote lijnen
 Inschrijven is mogelijk tot en met vrijdag 13 september 2019 – 12.00 uur. Dit is mogelijk met het
inschrijfformulier via de email, post of persoonlijk op ons kantoor.


Op 16 september 2019 vindt bij de notaris per bouwnummer een loting plaats voor de 1e kandidaten.
Dit zal gebeuren op basis van een objectieve loting op basis van eerste voorkeuren (indien er
meerdere kandidaten een 1e voorkeur hebben voor eenzelfde bouwnummer).



Op 17 september 2019 krijgt iedere inschrijver bericht over de uitslag. De kandidaten die uitgenodigd
worden voor een gesprek voor een bouwnummer worden gebeld, de overige kandidaten krijgen een
mailbericht.



Vanaf 23 september 2019 starten de eerste informatiegesprekken. Hou alvast ruimte vrij in de
agenda is onze tip.

Informatie
Is er interesse gewekt en wil je verder praten over BurgLand? Neem contact op met Jacobi ERA Makelaardij
(0348 469171)
Benieuwd naar de financieringsmogelijkheden? Neem dan contact op met Finn Adviseurs via 0348 471939.
In een vrijblijvend gesprek informeren we je graag over de mogelijkheden en beantwoorden we jouw vragen.
Met vriendelijke groet,

0348 469171
info@jacobimakelaardij.nl

