STAPPENPLAN: VAN INSCHRIJVEN NAAR WONEN IN 7 STAPPEN
Stap 1: Inschrijven
De online inschrijving start op dinsdag 5 april 2022 om 12:00 uur. Vanaf dat moment biedt de
website alle informatie die u nodig heeft om te bepalen welke bouwnummers uw interesse
hebben. U kunt op uw gemak de verschillende woningtypen en de huurvoorwaarden
doornemen; u heeft twee weken de tijd. Op dinsdag 19 april 2022 om 12:00 uur sluit de
inschrijving.
Stap 2: Toewijzing
Na sluiting van de inschrijving zullen wij via de Matchmaker – onderdeel van ons online
inschrijfsysteem – de woningen toewijzen. Hierbij wordt een zo goed mogelijke match
gemaakt op basis van de voorkeuren van alle belangstellenden die zich hebben
ingeschreven. Uiterlijk op woensdag 20 april 2022 informeren wij alle belangstellenden of zij
een woning toegewezen hebben gekregen.
Stap 3: Reservering en huurtoets
Als u een woning toegewezen heeft gekregen, wordt deze gedurende één week exclusief
voor u gereserveerd. In deze week heeft u de tijd om alle (financiële) documenten aan te
leveren die wij volgens de huurvoorwaarden van u vragen. Aan de hand van deze gegevens
doen wij een huurtoets.
Stap 4: Huurtoets akkoord, tekenen huurovereenkomst
U hoort zo snel mogelijk van ons of de huurtoets positief is, of niet. Dan wordt de
huurovereenkomst voor u opgemaakt, waarna u op korte termijn een uitnodiging ontvangt
voor het ondertekenen van de overeenkomst.
Stap 5: Inspiratie opdoen
De woningen worden voorzien van een luxe keuken en badkamer. Daarover hoeft u niet
meer na te denken. Na het tekenen van de huurovereenkomst heeft u de tijd om inspiratie op
te doen over de aankleding van uw woning. Wat legt u op de vloer? Houdt u rekening mee
dat de woning op de begane vloer is voorzien van vloerverwarming? Welke raambekleding
schaft u aan? Er moeten allerlei keuzes gemaakt worden. Wij organiseren een kijkmoment
waarop u in uw woning in aanbouw maten op kunt nemen, zodat u tijdig uw bestellingen kunt
plaatsen.

Stap 6: Het einde is in zicht
Als de woningen bijna klaar zijn, ontvangt u van ons een uitnodiging voor de officiële
oplevering en het moment van de sleuteloverdracht. Het is dus bijna zover!
Stap 7: Van huis naar thuis
Zodra u de sleutel eenmaal heeft, kunt u naar hartenlust aan de slag met de laatste
afwerking en het inrichten van deze prachtige woning.
Kortom: in ‘Huren in Zaligerhof’ creëert u straks uw eigen thuis!

