Nieuwsbrief De Terpen (Loting)
12 december 2018
Beste geïnteresseerden,
Afgelopen zaterdag is de inschrijving gesloten en wij hebben de formulieren binnen voor de
loting.
Loting
De exacte locatie van het plan ligt nog niet vast. Dus na de loting kunt u nog niet gelijk een kavel
selecteren. Aan de hand van de input van de gemeente Almere gaan we eerst gezamenlijk onze
locatie(s) bepalen.
De loting bepaald als eerste welke geïnteresseerde mee gaan met de Terpen I en welke mee
kunnen gaan met de Terpen II. Vervolgens bepaald de positie op de lijst op een later moment de
keuzevolgorde van de selectie van de eigen kavel.
De loting zal plaatsvinden op 19 december 2018 om 12:00u op het kantoor van Heldoorn Eggels
Netwerk Notarissen
Het lotingsproces gaat als volgt:
• Alle formulieren worden genummerd vanaf 1.
• Deze lotnummers gaan in een lotingsbus en daaruit worden de nummers een voor een
getrokken.
• Het lotnummer dat het eerste wordt getrokken krijgt positie 1, het tweede lotnummer
positie 2, enzovoorts.
• Op de met de lotnummers corresponderende formulieren wordt de getrokken positie
aangegeven.
• De deelnemers met positie 1 hebben dan eerste keus, die met positie 2 tweede keus,
enzovoorts.
Gemeente
Tevens hebben wij het project aangemeld bij de gemeente om het proces zo snel mogelijk van
start te laten gaan. De gemeente kan u benaderen via een e-mail om te bevestigen dat u mee
wilt doen met De Terpen.
Optieboek
Wij zijn druk bezig met het optieboek en wij willen dit zorgvuldig doen. Op dit moment zijn nog
niet alle prijzen van derden binnen. Wij hadden eerder aangegeven het optieboek vandaag online
te zetten maar we hebben nu besloten dit over het weekend heen te tillen naar maandag.
Hiermee geven we andere partijen nog even de tijd.
Vragen en antwoord
Elke week plant ons team een moment in om alle vragen te beantwoorden. Dan wel via e-mail of
anders via de 'vragen en antwoord' pagina op onze website.

Met vriendelijke groet,
Team De Terpen & Arcuris Makelaars

