
 
 

 10-02-2021  
Geachte heer/mevrouw,  
 
Namens alle betrokken partijen willen wij je hartelijk danken voor je interesse in de parkwoningen in 
Den Bogerd Fase 4B. Met deze brief willen wij je graag meer informatie geven over de procedure 
rondom de start van de verkoop.  
 
Start van de verkoop: alles digitaal  
In verband met de ontwikkelingen rondom COVID-19, zal de verkoop van de 14 parkwoningen 
digitaal verlopen. Vanaf nu staat alle verkoopdocumentatie om je goed te kunnen oriënteren op het 
aanbod, als download voor je klaar op de website www.den-bogerd.nl. Mocht je vragen hebben? Wij 
staan tot je beschikking! De gegevens van de makelaars staan onderaan deze brief.  
 
Verkoopbrochure ontvangen? Maak een afhaalafspraak! 
Uiteraard is ook de gedrukte verkoopbrochure beschikbaar. Op aanvraag is de sfeervolle brochure op 
te halen op één van de makelaarskantoren. Wij verzoeken je vriendelijk om vooraf een afspraak  te 
maken.  
 
Inschrijven  
Wij hopen natuurlijk dat je net zo enthousiast bent over de parkwoningen in fase 4B als wij en dat je 
belangstelling hebt voor één of meerdere bouwnummers. Deze belangstelling kun je kenbaar maken 
door het inschrijfformulier op de website te downloaden, te printen en volledig ingevuld in te leveren 
bij één van de makelaars. Dat kan per e-mail of door het inschrijfformulier af te geven op één van de 
kantoren. Graag ontvangen wij dit formulier uiterlijk 19 februari 2021 om 12.00 uur.  
De toewijzing geschiedt aan de hand van de door jou opgegeven bouwnummer(s). Indien meerdere 
kandidaten zich voor dezelfde bouwnummers hebben ingeschreven, zal de toewijzing plaatsvinden 
door Den Bogerd Ontwikkeling B.V. Wij gaan hierbij van uit, dat je alleen interesse hebt voor de door 
jou opgegeven bouwnummers.  
 
Wanneer bericht  
Indien een bouwnummer aan je is toegewezen, word je hiervan vanaf maandag 22 februari 2021 
telefonisch op de hoogte gesteld. Tijdens dit telefoongesprek maken we ook graag een afspraak met 
je voor een informatief gesprek met één van de makelaars.  
In dit persoonlijk gesprek lichten wij je het project en de woning toe en informeren wij je verder over 
alle aspecten van het aankopen van een nieuwbouwwoning. Ook bespreken we met je de 
reserveringstermijn en de definitieve datum dat je moet beslissen om de woning wel of niet aan te 
kopen. Mochten wij onverhoopt voor je geen bouwnummer kunnen reserveren, word je hier uiteraard 
over geïnformeerd. Je wordt dan automatisch op de reservelijst geplaatst en benaderd indien een 
woning voor je is vrijgekomen.  
 
Hypotheekadvies en waardering van uw huidige woning  
Wij kunnen ons voorstellen dat je graag vrijblijvend advies wilt inwinnen over je hypotheek-
mogelijkheden en/of over de waarde van je huidige woning. Ook hierbij kunnen wij je van dienst zijn.  
Voor het maken van een uitgebreide afspraak voor je hypotheekmogelijkheden of waardebepaling 
van je woning kun je bellen met één van de onderstaande makelaars.  
 
Wij wensen je veel plezier toe met het doornemen van de brochure. Mocht je vragen hebben of 
nadere informatie wensen, kun je contact opnemen met:  
 

                        
Van de Water Makelaars    Lelieveld Makelaardij 
Bredaseweg 368     Stationsplein 1 
5037 LG Tilburg     5061 HG Oisterwijk 
Tel: 013 – 5 952 952     Tel: 013 – 5 210 222 
tilburg@vandewatergroep.nl    info@lelieveldmakelaardij.nl  
www.vandewatergroep.nl                                                 www.lelieveldmakelaardij.com                     
 


