28 april 16:00 uur Start verkoop Damloper & Duindoorn,
sluiting donderdag 12 mei 23:59 uur

Datum: 28 april 2022
Onderwerp: Verkoop informatie project Oostzijderpark Damloper & Duindoorn

Beste belangstellende,

We zijn gestart met de online verkoop van de 41 eengezinswoningen in deelproject Damloper &
Duindoorn! Damloper & Duindoorn maken onderdeel uit van project Oostzijderpark in Zaandam. Vanaf
nu kun je via de website https://oostzijderpark.nl/aanbod/te-koop/bc/ ook de verkoopdocumentatie,
waaronder een toelichting op de inschrijfprocedure, de verkooptekeningen, technische omschrijving, de
prijslijst en het magazine downloaden.
Heb je belangstelling in een van de eengezinswoningen? Je kunt je online inschrijven in je persoonlijke
account op de website: https://oostzijderpark.nl/account/inschrijfformulier-woonveld-b-en-c Om kans te
maken op een woning adviseren wij je om zoveel mogelijk van je voorkeurbouwnummers op te geven.
Bij de online inschrijving dien je ook een financieringsverklaring te uploaden. We adviseren je dit zo
spoedig mogelijk te regelen zodat je je op tijd en voor donderdag 12 mei 23:59 uur kunt inschrijven. Via
deze link https://oostzijderpark.nl/aanbod/te-koop/bc/ vind je hier meer informatie over. Tevens vind je
daar een link om deze verklaring eventueel rechtstreeks (en vrijblijvend) aan te vragen bij de
Rabobank.
Zodra je inschrijving voor één of meerdere bouwnummers van jouw voorkeur is voltooid ontvang je een
bevestiging per e-mail. Dat betekent dat de inschrijving bij ons goed is ontvangen. Wij zullen alleen
volledige en naar waarheid ingevulde inschrijvingen inclusief correcte financieringsverklaring in
behandeling nemen. In de online Toelichting vind je meer informatie over de toewijzingsprocedure.

Inschrijven is mogelijk tot en met donderdagavond 12 mei 23:59 uur.
Wij wensen je heel veel plezier bij het doornemen van deze informatie. Heb je nog aanvullende
vragen? Neem dan contact op met één van onze makelaars.
Met vriendelijke groet,
Team Oostzijderpark
Makelaarsteam Damloper & Duindoorn:
Hoorn makelaarsgroep:

Saen Garantiemakelaars:

Dé Woonexpert:

nieuwbouw@hoornmakelaarsgroep.nl
075 820 0180

koogaandezaan@saen.nl
075 616 1414

info@dwe-nieuwbouw.nl
088 808 9000

