
Verkoopprocedure  
Molenweg appartementen 

  
 

 Donderdag 20 augustus 2020 start de verkoop van 8 “zo goed als nieuwbouw” appartementen aan 
de Molenweg in Haren; 

 
 Samen met de brochure en prijslijst ontvangt u een inschrijfformulier waarop u het/de 

bouwnummer(s) van uw keuze (in volgorde van voorkeur) kunt aangeven; 
 

 U kunt hierop ook aangeven of u belangstelling heeft voor 1 van de 2 garageboxen die te koop 
aangeboden worden.  

 
 Om in aanmerking te komen voor een appartement aan de Molenweg in Haren, dient u het formulier 

voor dinsdag 25 augustus 2020 om 12.00 uur volledig ingevuld en ondertekend te retourneren. U 
kunt het formulier persoonlijk afgeven, opsturen of mailen. Ook mag u het formulier via de website 
www.molenweg-haren.nl aan ons versturen; 

 
 Als blijkt dat er voor één of meerdere bouwnummers en of garageboxen meerdere belangstellenden 

zijn, wordt de toewijzingsvolgorde vastgesteld door de projectontwikkelaar; 
 

 Alle kandidaten waarvan wij de voorkeur kunnen honoreren met een reservering, benaderen wij 
uiterlijk woensdag 26 augustus 2020 voor het maken van een afspraak. Deze afspraak dient binnen 
één week plaats te vinden. Tijdens dit gesprek zal er ruim de tijd zijn uw vragen te beantwoorden en 
zullen wij u alle aanvullende gegevens verstrekken; 

 
 De reserveringen verstrekken wij tot maximaal 10 dagen na het vervolggesprek; 

 
 Indien u tijdens de reserveringstermijn besluit het appartement te kopen, zullen wij uw gegevens 

opnemen voor de koop- en de aannemingsovereenkomst, welke wij u in concept toesturen per mail. 
Hierna maken wij een afspraak met u voor de ondertekening; 

 
 Wanneer wij, indien er meerdere belangstellenden zijn voor de bouwnummer van uw keuze, uw 

voorkeur niet kunnen honoreren met een reservering, plaatsen wij u op een reservelijst. U ontvangt 
van ons uiterlijk op woensdag 26 augustus 2020 hierover bericht; 
 
 

 

Thuis Nieuwbouwmakelaars  

Peizerweg 74 (in Vesta Woonforum)  
9727 AK Groningen  
050 – 210 42 42  
info@uw-thuis.nl  

http://www.molenweg-haren.nl/
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