23 februari 2022

— hallo!
Leuk dat je interesse hebt in een eengezinswoning in Podium fase 1. Vanaf dit moment zijn de
pagina’s met woninginformatie, de prijslijst, de technische omschrijving én alle impressies van de
woningen te downloaden vanaf de website.
59 EENSGEZINSWONINGEN FASE 1
Het is zover, de inschrijving is gestart. De 59 eengezinswoningen van fase 1 variëren in
woonoppervlakte van 114m² - 198m² verdeeld over 3 tot 4 woonlagen en verschillende
woningbreedtes. Laat je verrassen door de ruimte in huis en speelse indelingen (met vides).
Wordt die extra kamer in het huis een fijne, rustige werkplek of misschien toch een aparte
speelkamer voor de kinderen? De grote raampartijen zorgen in ieder geval voor lekker veel licht.
Alle koopwoningen hebben een eigen tuin én grenzen aan de gemeenschappelijk binnentuin.
Ook beschikt elke koopwoning over één eigen parkeerplaats.
ZO SCHRIJF JE IN
Heb je een woning gevonden die bij je past? Schrijf je dan in. Dat doe je door het inschrijfformulier
volledig in te vullen. Op het formulier geef je aan welke bouwnummers (maximaal 10) jouw favoriet
zijn en vul je je contactgegevens in. Heb je dit gedaan, dan ontvang je van ons per mail een
bevestiging van jouw inschrijving. Je kunt je uiterlijk tot dinsdag 8 maart 2022, 12.00 uur inschrijven.
De laatst ontvangen inschrijving telt mee voor de loting.
TOEWIJZING
Na de sluitingsdatum vindt de toewijzing plaats door middel van een loting bij de notaris.
Heb je een woning toegewezen gekregen? Dan wordt er vanaf donderdag 10 maart 2022
contact met je opgenomen. Heb je géén woning toegewezen gekregen, dan sta je automatisch
op de reservelijst. Je ontvangt hierover uiterlijk maandag 14 maart 2022 bericht.
MEER WETEN?
Via de chat op de homepage kun je je vragen snel en makkelijk stellen. Mailen kan ook:
info@ woneninpodium.nl of neem contact op met Woonvast Makelaars (033 – 4221010).
Zij helpen je graag verder. Succes met het maken van een keuze. Wij zien jouw inschrijfformulier
graag tegemoet!
Hartelijke groet,
Team Podium

amersfoort

