
Verkoopvoorwaarden Bergh & Boszicht fase 2 te Hilversum 
 

Bent u geïnteresseerd in de woningen in het nieuwbouwproject Bergh en Boszicht fase 2, dan 

verzoeken wij u het digitale inschrijfformulier geheel in te vullen.  

 

Inschrijving/toewijzing 

 

De inschrijving voor het project sluit op maandag 27 mei 2019 om 12:00 uur. 

Uiterlijk in week 23 2019 ontvangen alle inschrijvers bericht over de toewijzing. Indien u voor een 

woning in aanmerking komt, zullen wij u hierover telefonisch berichten en maken wij graag een 

afspraak om u nader over de woningen en het project te informeren. Circa 1 week later zal de 

tekenafspraak ingepland worden.  

Indien u vooralsnog geen woning krijgt toegewezen, ontvangt u hierover een e-mail. Uiteraard blijft u 

voor de door u opgegeven woningtypes op de reservelijst staan.  

 

Voorschriften:  

- Inschrijver gaat middels inschrijving akkoord met deze verkoopvoorwaarden; 

- De inschrijving is pas definitief zodra u een ontvangstbevestiging heeft ontvangen; 

- Het invullen van het inschrijfformulier is geheel vrijblijvend, zowel u als verkoper verplichten 

zich niet tot koop of verkoop; 

- Onjuist of onvolledige ingevulde inschrijfformulieren kunnen uw inschrijving ongeldig maken; 

- Als een inschrijfformulier is ingevuld na sluitingsdatum van inschrijving, zal deze niet 

meegenomen worden in de eerste ronde van toewijzing; 

- Per toekomstig huishouden kan maximaal één inschrijfformulier ingevuld worden; 

- Een eventuele mede-koper (partner) dient te worden vermeld op het inschrijfformulier; 

- De koop- en aannemingsovereenkomst wordt uitsluitend op naam gesteld van de 

inschrijver/partner die vermeld is/zijn op het inschrijfformulier; 

- In verband met de privacy verordening maken wij u erop attent, dat de door u verstrekte 

gegevens strikt vertrouwelijk in behandeling genomen worden. De database waarin uw 

gegevens worden opgenomen zullen alleen ter beschikking worden gesteld aan de bij dit 

project betrokken partijen als ontwikkelaar, aannemer, makelaar en notaris; 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw inschrijving graag 

tegemoet! 


