20 december 2018

6 kavels voor een vrijstaande woning Fase 1 en 2 Rimpeler Putten
In project Rimpeler fase 1 en 2 worden in totaal 6 kavels aangeboden. De kavels liggen verspreid in het
gebied en hebben allen een unieke ligging. Door de landelijke, duurzame en groenrijke uitstraling van
deze nieuwbouwwijk heeft u het gevoel midden in de natuur te leven en heeft u toch de levendigheid
van de wijk om u heen. De houtwal en de groene wadi’s zorgen voor een natuurlijk habitat.
U koopt alleen de kavel en bent dus volledig vrij om op een van deze kavels uw eigen woning te
realiseren. Wilt u liever kiezen uit een van de modellen door Roordink Architecten ontwerpen, dat kan
natuurlijk ook. Er zijn verschillende type woningen, van Statig Klassiek tot Modern Landelijk. Voor
ieder wat wils.
Inschrijving voor een vrije kavel
Vanaf vrijdag 21 december 2018 kunt u zich inschrijven met bijgevoegd inschrijfformulier. Wij
verzoeken u om de gegevens op het inschrijfformulier volledig en duidelijk in te vullen. U kunt het
inschrijfformulier per email versturen of inleveren bij een van de aannemers: Bouwbedrijf Timmer of
Aannemersbedrijf Vierwind te Putten.
Bouwbedrijf J. Timmer
Stenenkamerseweg 21
3882 NE Putten
(0341) 35 10 67
info@bouwbedrijftimmer.nl

Aannemersbedrijf M. Vierwind
Halvinkhuizerweg 29
3882 BE Putten
(0341) 35 42 95
aannemer@vierwind.nl

Toewijzing kavels
Op het inschrijfformulier kunt u uw voorkeuren doorgeven. In totaal zijn er 6 vrije kavels. U heeft een
vrije keuze in het aantal aan te geven voorkeuren met een maximum van zes. U bent dus niet verplicht
zes voorkeuren aan te geven. Na de sluiting van de inschrijftermijn vindt de toewijzing van de
kavelnummers plaats. De geselecteerde kandidaten ontvangen hierover binnen twee weken (in week
5) bericht van een van de aannemers en krijgen dan de mogelijkheid om een optie te nemen op de
toegewezen kavel.
Optie op een kavel
Bent u geïnteresseerd in een van de kavels, dan bent u gedurende een periode van 4 weken vrij om
o.a. de financiering uit te zoeken. Na 4 weken kunt u een beslissing nemen om de optie te verlengen
of toch af te zien van de optie. Indien u besloten hebt om de optie op de kavel te verlengen dan
betaald u € 150,-- per maand dat u verlengd. Het optiegeld wordt aan het einde van de optietermijn in
rekening gebracht bij de optant. Als de optant overgaat tot aankoop van de kavel dan worden de
betaalde optiekosten verrekend met de aankoopsom.

