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Aan de belangstellenden voor 
starterswoningen (Bouwnummers 1 t/m 5) en levensloopbestendige woningen 
(Bouwnummers 6 t/m 9) in het nieuwbouwproject Fier Wonen in Ter Aar 
 
13 april 2022 
 
Beste heer/mevrouw, 
 
Met veel plezier bieden wij u hierbij de verkoopdocumentatie aan van de 21 woningen die samen 
nieuwbouwproject ‘’Fier Wonen” in Ter Aar vormen. Fier Wonen bestaat uit, 4 twee-onder-een-
kapwoningen, 8 eengezinswoningen, 5 starterswoningen en 4 levensloopbestendige woningen. Achter 
deze brief treft u de situatietekening, de prijslijst, het inschrijfformulier en aanvullende informatie aan 
over het verkoopproces.  
 
Deze brief met prijslijst en inschrijfformulier is uitsluitend te gebruiken voor de 
starterswoningen (Bouwnummers 1 t/m 5) of levensloopbestendige woningen (Bouwnummers 
6 t/m 9). U kunt in zijn totaliteit maar één inschrijfformulier indienen voor project Fier Wonen, u kunt 
zich alleen voor de starter of alleen voor de levensloopbestendige woning inschrijven. Wanneer u 
meerdere inschrijfformulieren indient, of u schrijft zich met dit formulier voor zowel de starters als de 
levensloopbestendige woningen in, geeft u de ontwikkelaar het recht om te kiezen met welk 
inschrijfformulier u deelneemt dan wel dat u meeloot voor de starters of de levensloopbestendige 
woningen. Om voor de levensloopbestendige woning in aanmerking te komen dient u bij startverkoop 
13 april 2022 de leeftijd van 55 jaar of ouder te hebben. 
 
De starters- en levensloopbestendige woningen in ‘’Fier Wonen” zijn duurzame, gasloze en lichte 
woningen. De starterswoningen hebben een woonoppervlak van 72 m2. De Levensloopbestendige 
wonignen hebben een woonoppervlakte van 82 m2. Het unieke is dat alle woningen standaard 
voorzien zijn van een individuele bodemwarmtepomp (WKO) en warmte terug win ventilatie (WTW).  
 
Op de website www.fierwonen.nl is alle verkoopdocumentatie vanaf nu beschikbaar onder downloads. 
Ook kunt u de diverse ruwbouwopties bekijken in onze woonmodule waar u direct uw droomplek 
uitkiest. De complete set contractstukken wordt na de toewijzing van de woningen tijdens het 
verkoopgesprek met de makelaar met u besproken.  
 
Om in aanmerking te komen voor de loting dient u – door middel van een BRP – te kunnen aantonen 
dat u de afgelopen tien jaar minimaal 1 jaar heeft gewoond in de gemeente Nieuwkoop. Hierna te 
noemen BRP verklaring. Zonder BRP verklaring is uw inschrijving ongeldig. 
 
De BRP kunt u vinden door met uw DigiD in te loggen op mijnoverheid.nl, in het menu te kiezen voor 
identiteit en bekijk persoonsgevens. Onder adresgegevens ziet u uw woon verleden, hiervan 
ontvangen wij graag een printscreen, foto of PDF afdruk, hierna te noemen BRP verklaring. Voor een 
uitgebreidere toelichting zie punt 8 van het inschrijfformulier. 
 
Indien u belangstelling heeft voor een woning in “Fier Wonen”, verzoeken wij u het inschrijfformulier in 
te vullen. Dit formulier kunt u inclusief kopie van uw legitimatie, BRP verklaring en financiële check 
nieuwbouw mailen naar de makelaar: nieuwbouw@drieman.nl  
 
Uiteraard kunt u het inschrijfformulier ook bij hen langsbrengen: 
 
Drieman Garantiemakelaars 
Anne Frankkade 25 
2406 DH Alphen aan den Rijn 
 
    
Het inschrijfformulier inclusief een kopie van uw legitimatiebewijs, BRP verklaring en financiële check 
nieuwbouw dient uiterlijk woensdag 20 april 2022 12:00 uur in ons bezit te zijn. Wij wensen u veel 
plezier bij het maken van een keuze en zien de inschrijving graag tegemoet. 
 
 
Hartelijke groet,  
Het verkoopteam Fier Wonen

http://www.fierwonen.nl/
mailto:nieuwbouw@drieman.nl
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Situatie  

De situatie tekening inclusief maatvoering van de tuinen kunt u vinden op de projectwebsite www.fierwonen.nl onder downloads. De afbeelding van de situatie is indicatief, 

maatvoeringen zijn circa maten en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Positie van beplanting en bomen zijn indicatief. 

  

http://www.fierwonen.nl/
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Prijslijst Fier Wonen Ter Aar – 5 starterswoningen 

BN Type woning Kap Beukmaat M1  GBO M2 Kavel M2 V.O.N. Prijs 

1 Starter Platdak 4,5 x 9,1m 72 m2 113 m2 € 292.500 

2 Starter Platdak 4,5 x 9,1m 72 m2 106 m2 € 285.000 

3 Starter Platdak 4,5 x 9,1m 72 m2 106 m2 € 285.000 

4 Starter Platdak 4,5 x 9,1m 72 m2 105 m2 € 285.000 

5 Starter Platdak 4,5 x 9,1m 72 m2 110 m2 € 297.500        
Aan typfouten kunnen geen rechten worden ontleend. 

De prijzen van de ruwbouwopties vindt u in de woonmodule op onze website: www.fierwonen.nl 
 

 

Prijslijst Fier Wonen Ter Aar – 4 levensloopbestendige woningen 

BN Type woning Kap Beukmaat M1  GBO M2 Kavel M2 V.O.N. Prijs 

6 Levensloopbestendig Langskap 5,4 x 10,3m 82 m2 118 m2 € 327.500 

7 Levensloopbestendig Langskap 5,4 x 10,3m 82 m2   96 m2 € 320.000 

8 Levensloopbestendig Langskap 5,4 x 10,3m 82 m2   96 m2 € 320.000 

9 Levensloopbestendig Langskap 5,4 x 10,3m 82 m2 106 m2 € 325.000 

       

Aan typfouten kunnen geen rechten worden ontleend. 
De prijzen van de ruwbouwopties vindt u in de woonmodule op onze website: www.fierwonen.nl 
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De v.o.n. prijs is inclusief De v.o.n. prijs is exclusief 
  

• Grondkosten 

• Bouwkosten 

• Architecten- en constructeur honoraria  

• Notarishonorarium in verband met leveringsakte  

• Makelaarscourtage/verkoopkosten  

• Gemeenteleges in verband met het verkrijgen van de 
omgevingsvergunning bouwen 

• BTW (thans 21%, eventuele wijziging wordt conform de wettelijke 
voorschriften doorberekend)  

• Kadastrale inmeting  

• Badkamer en toilet zoals omschreven in de kopersmap  

• De éénmalige aansluitkosten van water, riool en elektra  

• Woningborg-premie ten behoeve van het verkrijgen van het 
garantiecertificaat  

• Kosten voor eventuele ruwbouwopties 

• Keuken 

• Gemeentelijke heffingen  

• Alle kosten die verband houden met de financiering van de woning  

• Aansluitkosten TEL/glasvezel en CAI  

• Rente over de grond vanaf het vervallen van de opschortende 
voorwaarden  

• Rente over termijnen die op het tijdstip van ondertekening van de 
koop- en aannemingsovereenkomst reeds zijn vervallen  
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Inschrijfformulier Fier Wonen, Ter Aar 

Starters- en levensloopbestendige woningen  

1. Persoonlijke gegevens 

* doorstrepen wat niet van toepassing is  
Inschrijver                               m/v* Partner                               m/v* 
Achternaam: Achternaam: 
Voornamen (voluit): Voornamen (voluit): 

Adres: Adres: 
Postcode: Postcode: 
Woonplaats: Woonplaats: 
Geboortedatum: Geboortedatum: 
Geboorteplaats: Geboorteplaats: 
Burgerlijke staat: 
Gehuwd/samenwonend/alleenstaand* 

Burgerlijke staat: 
 

Telefoon privé: Telefoon privé: 
Mobiel: Mobiel: 
E-mail: E-mail: 
Handtekening: 
 

Handtekening: 

Vakantie van:_____________________tot_____________________________ 

Ik woon nu in een: koopwoning I huurwoning I inwonend* 

Type woning Appartement I tussenwoning I twee-
onder-een-kapwoning I vrijstaand I 
anders, namelijk …………………..* 

Ik woon/of heb de afgelopen 10 jaar 
tenminste 1 jaar in de gemeente 
Nieuwkoop gewoond en toon dit met 
een BRP aan. 

Ja/nee* 
(Bij JA, dient u een BRP verklaring mee 
te sturen waaruit dit blijkt. Meer 
informatie hierover vindt u onder punt 8 
van het inschrijfformulier. Zonder 
meegestuurde BRP verklaring is uw 
inschrijving ongeldig) 

  

2. Financieel (naar waarheid in gevuld) 

 Inschrijver Partner 
Vast dienstverband ja/nee* ja/nee* 
Ondernemer I zzp’er ja/nee* ja/nee* 
Beroep 
Wat is uw bruto jaarinkomen 

____________ 
€___________ 

____________ 
€___________ 

   
Is het mogelijk om tot aankoop over te 
gaan zonder voorbehoud van financiering? 

ja/nee* ja/nee 

Ik heb voor de inschrijving al een gesprek 
gehad met een hypotheekadviseur en stuur 
een certificaat van de adviseur mee. 

ja/nee* ja/nee 

   
Kunt u de verkoopprijs van uw huidige 
woning inschatten? 

€___________ €___________ 

Inschatting overwaarde woning en eigen 
middelen. 

€___________ €___________ 
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3. Bouwnummers 

U kunt zich alleen voor de starterswoningen of voor de levensloopbestendige woningen 

inschrijven. U kunt zich niet voor beide type woningen inschrijven. Doet u dit wel middels 

twee inschrijfformulieren dan geeft  u de ontwikkelaar het recht om te kiezen met welk 

inschrijfformulier dan wu deelneemt. Vult u onderstaand zowel bouwnummers van starters 

en levensloopbestendige woningen in, dan geeft u de ontwikkelaar het recht te kiezen of u 

voor de starters of de levensloopbestendige woningen mee loot.  

Voorkeur Bnr  

1e keus   

2e keus   

3e keus   

4e keus   

5e keus*  *Nvt bij levensloop bestendige woningen 

 

4. Verkoopgesprek 

De inschrijftermijn sluit op woensdag 20 april 2022 12:00 uur. Uiterlijk op dat moment dient 

het inschrijfformulier, een kopie van uw legitimatiebewijs, BRP verklaring en financiële check 

nieuwbouw bij de makelaar in bezit te zijn en heeft u hiervan een bevestiging van hen 

ontvangen. Meer informatie over de BRP verklaring vindt u onder punt 8 van dit 

inschrijfformulier. 

Als u met de loting een bouwnummer krijgt, maakt de makelaar met u binnen één week een 

afspraak voor het verkoopgesprek bij de makelaar. Geadviseerd wordt om aansluitend een 

gesprek met een hypotheekadviseur te laten plaatsvinden. Deze geeft een toelichting op de 

specifieke zaken waarmee u te maken krijgt bij de financiering van een nieuwbouwwoning. 

De reden hiervan is om voor uzelf en voor de ontwikkelaar inzicht te krijgen of de aankoop 

financieel te realiseren is. Deze adviseur dient u ook te vragen om de financiële check 

nieuwbouw. Zie hierover meer bij punt 6 van het inschrijfformulier. 

In het verkoopgesprek met de makelaar wordt u uitvoerig geïnformeerd over het bouwplan en 
de woningen. Tijdens het gesprek bespreekt u alle relevante contractstukken en overige 
informatie die u nodig heeft om een weloverwogen keuze te maken. Uiteraard is er voldoende 
gelegenheid om vragen te stellen. Na dit gesprek heeft u een optietermijn van 1 week 
waarbinnen u definitief moet beslissen of u de aangeboden woning koopt. 
 

5.  Vervolgafspraak: tekenen overeenkomst 

Aan het eind van het verkoopgesprek spreekt u met de makelaar een datum af voor de 
vervolg afspraak: het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst inclusief 
ruwbouwopties. Deze tekenafspraak zal uiterlijk 2 weken na het verkoopgesprek 
plaatsvinden. Bij positief besluit komt u op de afgesproken datum de overeenkomst 
ondertekenen. Als u besluit niet over te gaan tot aankoop van de gekozen woning, verzoeken 
wij u de afspraak tijdig te annuleren en de bij het verkoopgesprek ontvangen kopersmap terug 
te brengen bij de makelaar. U kunt er vervolgens voor kiezen reserve te blijven staan voor de 
overige bouwnummers van uw keuze. Ook kunt u aangeven van verdere deelname af te zien. 

6. Financieel advies 
 

Zoals benoemd onder punt 4 is een afspraak met een hypotheekadviseur raadzaam.   
De makelaar brengt u graag in contact met de hypotheekadviseurs. De afspraak met de 
hypotheekadviseur kan na het verkoopgesprek met de makelaar plaatsvinden in de 
optieperiode van één week. Op deze wijze heeft u vooraf een duidelijk inzicht in uw financiële 
mogelijkheden om met een gerust hart tot de koop van uw woning over te gaan. 
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7. Procedure inschrijving 

• Als bijlage bij het inschrijfformulier dient een kopie van een geldig legitimatiebewijs van 
elke inschrijver te worden mee gestuurd. De inschrijver op het inschrijfformulier dient ook 
de koper van de woning te worden. Bij het ontbreken van een geldig legitimatie bewijs is 
uw inschrijving ongeldig. 

• Als bijlage bij het inschrijfformulier dient BRP verklaring te worden meegestuurd. Meer 
informatie over de BRP verklaring vind u terug onder punt 8 van het inschrijfformulier. Bij 
het ontbreken van een BRP verklaring is uw inschrijving ongeldig. 

• Als bijlage bij het inschrijfformulier ontvangen wij graag een financiële check nieuwbouw 
van een gerenommeerde hypotheek verstrekker indien een hypotheek benodigd is voor 
de aankoop. 

• U kunt het volledig ingevulde inschrijfformulier samen met uw geldig legitimatiebewijs, 
BRP verklaring en financiële check nieuwbouw bij Drieman Garantiemakelaars Alphen 
aan den Rijn langsbrengen of mailen naar nieuwbouw@drieman.nl  

• De inschrijving per mail is pas definitief zodra u een ontvangstbevestiging van de 
makelaar heeft ontvangen. De tijdige levering van inschrijfformulieren die per post worden 
verzonden is voor eigen risico. 

• Na de inschrijftermijn vindt de loting plaats. Deze loting wordt middels een besloten loting 
gedaan door Westdam Netwerk Notarissen te Woerden. Meer informatie over de loting 
vindt u onder punt 8. 

• De inschrijfperiode eindigt op woensdag 20 april 2022 12:00 uur. Later binnengekomen 
inschrijfformulieren met legitimatiebewijs, BRP verklaring en financiële check nieuwbouw  
worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Zie hiervoor punt 8 
procedure loting van dit inschrijfformulier. 

• Aan het invullen en indienen van het inschrijfformulier kan geen recht op een woning 
verleend worden. 

• Na de inschrijfperiode worden alle inschrijvers binnen een week telefonisch of per e-mail 
geïnformeerd. Ingelote kandidaten worden als eerste op de hoogte gesteld en er wordt 
direct een afspraak gemaakt voor de verkoopgesprekken. 

• Alle overige inschrijvers komen op de reservelijst, u kunt zelf aangeven bij de makelaar of 
u op de reservelijst wilt blijven staan. 

• Indien na het aanbieden van een beschikbaar bouwnummer er binnen twee werkdagen 
geen contact (telefonisch of per e-mail) is geweest, achten wij ons vrij om het 
bouwnummer aan de volgende kandidaat aan te bieden. Houdt uw spam mail dus goed in 
de gaten. 

• Om in aanmerking te komen voor een levensloopbestendige woning is het een 

voorwaarde dat op het moment van startverkoop u ouder dan 55 jaar bent. Koopt u 

samen met uw partner dan dient minimaal een van de inschrijvers te voldoen aan de 

voorwaarde.  

• De eerste 3 maanden na startverkoop worden de woningen alleen aangeboden aan 
inschrijvers die middels een BRP verklaring hebben aangetoond dat ze de afgelopen 10 
jaar, tellende vanaf 13 april 2022 minimaal 1 jaar in de gemeente nieuwkoop hebben 
gewoond. Indien er sprake is van meer aanbod dan vraag, dan komen 3 maanden na 
startverkoop ook overige kandidaten van buiten de gemeente Nieuwkoop in aanmerking 
voor een woning.  

• Over de loting wordt niet gecorrespondeerd, de ontwikkelaar behoudt zich alle rechten 
voor om een woning te verkopen.  

• Inschrijver is bekend met de zelfbewoningsclausule en het antispeculatie beding terug te 
vinden in de concept koopovereenkomst en concept leveringsakte op de projectwebsite 
www.fierwonen.nl onder het kopje downloads. 

• In verband met de privacy verordening maken wij u erop attent, dat de door u verstrekte  
NAW gegevens vertrouwelijk ter beschikking worden gesteld aan de bij dit project 
betrokken partijen als ontwikkelaar, bouwer, makelaar, notaris, Woningborg, showrooms 
en hypotheekadviseurs.  

• Als u afziet van de koop, worden uw gegevens vernietigd. Ook alle gegevens van 
degenen die uiteindelijk geen woning krijgen toegewezen worden vernietigd. 

  

http://www.fierwonen.nl/
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• Het inschrijfformulier inclusief uw legitimatiebewijs, uitdraai van de BRP en financiële 
check nieuwbouw dient u uiterlijk woensdag 20 april 2022 12:00 uur per mail te 
versturen naar of langs te brengen bij: 

 
 

Drieman Garantiemakelaars  
Anne Frankkade 25 
2406 DH Alphen aan den Rijn 
0172-460808  

  nieuwbouw@drieman.nl 

 

8. Voorwaarden en procedure loting 

• Bij het inschrijfformulier is legitimatiebewijs van elke inschrijver toegevoegd 

• Om in aanmerking te komen voor lotingsronde 1 en 2 moet de inschrijver in de afgelopen 
10 jaar minimaal 1 jaar in de gemeente Nieuwkoop gewoond. De 10 jaar wordt gerekend 
van de datum start verkoop 13 april 2022. Hiervoor dient u een BRP verklaring aan te 
leveren.  

• Heeft u in de afgelopen 10 jaar niet in de gemeente nieuwkoop gewoond of geeft uw BRP 
verklaring hierin geen duidelijkheid dan komt u in lotingsronde 3 en komt u pas 3 
maanden na startverkoop in aanmerking voor een woning. 

• BRP staat voor Basisregistratie Personen en bevat uw persoonsgegevens, hierin zijn 
onder andere uw woonplaatsgeschiedenis opgenomen. De BRP kunt u vinden door met 
uw DigiD in te loggen op www.mijnoverheid.nl, in het menu kiest u identiteit, onder 
identiteit staat adresgegevens. Onder adresgegevens staat uw woon verleden, hiervan 
ontvangen wij graag een printscreen, foto of PDF afdruk, hierna te noemen BRP 
verklaring. 

• Koopt u samen met uw partner en wilt u in de eerste 3 maanden in aanmerking komen 
voor een woning dan dient minimaal een van de inschrijvers in de afgelopen 10 jaar 
minimaal 1 jaar in de gemeente Nieuwkoop gewoond. 

• In de eerste 3 maanden na startverkoop worden de woningen alleen verkocht aan 
inschrijvers die hebben aangetoond middels een BRP verklaring in de afgelopen 10 jaar 
minimaal 1 jaar in de gemeente Nieuwkoop te hebben gewoond. 

• Over de loting wordt niet gecorrespondeerd, de ontwikkelaar behoudt zich alle rechten 
voor om een woning te verkopen. 

• Als u zich inschrijft voor een starters woning dan kunt u zich niet inschrijven voor een 
levensloopbestendige woning, eengezinswoning of een twee-onder-een-kapwoning. Als u 
zich inschrijft voor een levensloopbestendige woning dan kunt u zich niet inschrijven voor 
een starters woning, eengezinswoning of een twee-onder-eenkapwoning. Indien u toch 
besluit zich in te schrijven voor meerdere type woningen, besluit de ontwikkelaar met welk 
type woning u deelneemt. 

• Om in aanmerking te komen voor een levensloopbestendige woning is de voorwaarde dat 

op het moment van startverkoop u ouder dan 55 jaar bent. Koopt u samen met uw partner 

dan dient minimaal een van de inschrijvers te voldoen aan de eis.  

  

http://www.mijnoverheid.nl/
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Lotingsronde 1 
 

Deze lotingsronde is uitsluitend voor inschrijvers die met een BRP verklaring 
kunnen aantonen dat zij de afgelopen 10 jaar minimaal 1 jaar in gemeente 
Nieuwkoop hebben gewoond. 
Lotingsronde 1 bestaat in totaal uit negen lotingspotten, één lotingspot per 
bouwnummer. Hierbij worden alle inschrijvers met hetzelfde bouwnummer als 
eerste voorkeur in één lotingspot gedaan en wordt per bouwnummer/lotingspot 
één inschrijver uit de betreffende lotingspot getrokken. De niet getrokken 
inschrijvers gaan automatisch naar lotingsronde 2. 

  
Lotingsronde 2 
 

Met lotingsronde 2 wordt pas begonnen nadat de notaris lotingsronde 1 
volledig heeft doorlopen. Alle overgebleven inschrijvers worden in deze 
lotingsronde in één nieuwe lotingspot voor de starters woningen gedaan en in 
één nieuwe lotingspot voor senioren woningen gedaan. Deze lotingsronden is 
uitsluitend voor inschrijvers die met een BRP verklaring kunnen aantonen dat 
zij de afgelopen 10 jaar minimaal 1 jaar in gemeente Nieuwkoop hebben 
gewoond. 
Uit lotingsronde 2 volgen twee reservelijsten. Een reservelijst voor de starters 
en een voor de levensloopbestendige woningen. De notaris loot totdat de 
lotingspotten leeg zijn, waarbij de eerst getrokken inschrijver van starters op de 
eerste plaats van de reservelijst staat, de tweede getrokken inschrijver op de 
tweede plaats staat, enzovoorts. Dit geldt ook voor de levensloopbestendige 
woningen. 

  
 Tot drie maanden na de startverkoop krijgen inschrijvers die middels een BRP 

verklaring hebben aangetoond dat ze in de afgelopen 10 jaar minimaal 1 jaar 
in de gemeente Nieuwkoop hebben gewoond voorrang op de inschrijvers die 
dit niet hebben aangetoond. Mocht het zich voordoen dat de reservelijst leeg is 
en er slechts inschrijvers resteren zonder verklaring dat ze in de afgelopen 10 
jaar minimaal 1 jaar in de gemeente Nieuwkoop hebben gewoond, dan krijgt 
de persoon met een BRP verklaring dat ze in de afgelopen 10 jaar minimaal 1 
jaar in de gemeente Nieuwkoop hebben gewoond die zich meldt na 
sluitingsdatum (maar binnen de drie maanden na startverkoop) alsnog 
voorrang op de binnen het termijn ingeschreven personen die niet in de 
afgelopen 10 jaar minimaal 1 jaar in de gemeente Nieuwkoop hebben 
gewoond. 

  
Lotingsronde 3 
 

Lotingsronde 3 bestaat weer uit een pot voor starters en een pot voor 
levensloopbestendige woningen. In deze potten gaan de inschrijvers die niet 
met een BRP verklaring hebben kunnen aantonen dat zij de afgelopen 10 jaar 
minimaal 1 jaar in gemeente Nieuwkoop hebben gewoond. Om in aanmerking 
te komen voor een levensloopbestendige woning is het voor deze lotingsronde 
ook een voorwaarde dat u bij startverkoop op 13 april 2022 ouder dan 55 jaar 
bent. Al deze inschrijvers komen in deze lotingsronde in één lotingspot. De 
notaris loot totdat de lotingspot leeg is, waarbij de eerst getrokken inschrijver 
op de eerste plaats staat, de tweede getrokken inschrijver op de tweede plaats 
staat, enzovoorts. De inschrijvers die op deze lijst staan komen op zijn vroegst 
pas drie maanden na startverkoop in aanmerking voor een bouwnummer en 
uitsluitend indien er nog een bouwnummer vrij is.  

  
 Inschrijvers na de sluitingsdatum van de inschrijving ten tijde van start verkoop 

welke niet in de afgelopen 10 jaar minimaal 1 jaar in gemeente Nieuwkoop 
hebben gewoond komen de eerste 3 maanden na startverkoop onderaan de 
reservelijst te staan van lotingsronde 3 en worden op volgorde van 
binnenkomst behandeld. Deze inschrijvers dienen dit ook aan te tonen met een 
BRP verklaring.  
Indien er wordt ingeschreven later dan 3 maanden na startverkoop dan komt 
de inschrijver ongeacht hun woonverleden achter de reservelijst van 
lotingsronde 3 te staan en worden op volgorde van binnenkomst behandeld. 

 


