Geachte geïnteresseerde in Roosenhorst,
Hartelijk dank voor uw interesse in Roosenhorst. Na een lange voorbereiding is de verkoop van start
gegaan. Het is ons een genoegen om u de verkoopdocumentatie aan te bieden.
De verkoopbrochures bieden veel informatie om de keuze te maken voor uw favoriete appartement of
woning in Roosenhorst. Er is een verkoopbrochure voor de appartementen in het landhuis en een
verkoopbrochure voor de woningen in de boomgaard en de bosrand. De brochures zijn te downloaden
op de website, maar kunnen ook opgehaald worden bij de makelaar. In de brochures staan o.a.
plattegronden van de verschillende types en wordt informatie over de woning en de omgeving gegeven.
Daarnaast is onder downloads de prijslijst, de contracttekeningen, de plankaart en de technische
omschrijvingen te vinden.
Geïnteresseerd? Schrijft u zich dan digitaal in
Om voor een bouwnnummer in aanmerking te komen, kunt u via de projectwebsite www.roosenhorst.nl
het inschrijfformulier invullen en opslaan in uw digitale dossier. In de woningselector is te zien welke
bouwnummers nog vrij zijn of onder optie staan.
Hoe kunt u zich inschrijven?
Stap 1: Schrijft u zich via de website www.roosenhorst.nl in. Als u al bent ingeschreven via de website,
log dan in met uw gegevens en ga verder bij stap 3.
Stap 2: Als u zich voor het eerst inschrijft op de website krijgt u een verificatie-mail. Klik op de link in
deze mail om uw account te activeren.
Stap 3: U bent nu ingelogd binnen uw ‘Roosenhorst’ account. Klik op het gewenste Inschrijfformulier.
Stap 4: Vul alle gegevens in en onderteken het inschrijfformulier digitaal om de inschrijving te voltooien.

En dan?
Indien een bouwnummer nog vrij is, zal de makelaar contact met u opnemen om een verkoopgesprek
in te plannen, welke zal plaatsvinden in de Bollenschuur, Veurseweg 265 in Voorschoten. Tijdens het
verkoopgesprek worden de uitgebreide contractstukken gedeeld en toegelicht.
Als het bouwnummer onder optie staat, wordt u in het systeem als reservekandidaat geregistreerd.
Zodra het bouwnummer weer vrij komt, vindt er een willekeurige toewijzing onder de
reservekandidaten plaats. Hierbij willen wij aangeven dat wij niet kunnen informeren over op welke
plaats iemand staat en wat de kansen zijn om alsnog in aamerking te komen voor een bouwnummer.
Dit is namelijk van meerdere factoren afhankelijk.
Wij wensen u veel plezier met het doornemen van de informatie en zien uw digitale inschrijving met
belangstelling tegemoet.
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Met vriendelijke groet,

Het verkoopteam Roosenhorst - Voorschoten

Verkoper
E-mail
Telefoonnummer

Jan Willem Polman
info@dewoonexpert.nl
070 – 280 00 00
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