
Geachte heer / mevrouw,

De verkoop van de nieuwbouwwoningen op De Hooge Riet in Ermelo is gestart. Het doet ons een genoegen u hierbij de verkoop-
documentatie, in de vorm van de brochure, de technische omschrijving, de kopershandleiding, de prijslijst en het inschrijfformulier aan 
te bieden. 

Zoals we in de online uitzending al meldden kunnen we helaas nog niet in verkoop met de appartementen in het monument. 
Het oude gebouw met haar historie blijft ons verrassen. Het heeft deze zomer veel tijd gekost de technische mogelijkheden 
en ónmogelijkheden van het gebouw scherp in beeld te krijgen.  Elk appartement is uniek en daarom kost het meer tijd om alle 
appartementen voor u tot in detail uit te werken. 

We hebben getwijfeld of we dan met alle woningen zouden wachten, maar gezien de grote belangstelling voor de 
tweelaagse terraswoningen en de twee-ondereen-kapvilla’s hebben we besloten de verkoop in twee stappen te doen. 
Vandaag 30 september gaan we in verkoop met de nieuwbouw.

INSCHRIJVEN VOOR EEN WONING
Het kopen van een huis is een bijzonder moment. Graag leggen wij u uit wat de procedure is voor het inschrijven en toewijzen van de 
woningen. Mocht u hulp nodig hebben bij het inschrijven, of vragen hebben over de procedure van toewijzing, dan kunt u altijd terecht 
bij één van onze makelaars. Zij helpen u graag.

Het inschrijven voor De Hooge Riet kunt u op de volgende manieren doen:

Online inschrijving: Onze voorkeur gaat uit naar het online inschrijven voor een bouwnummer. Dit kunt u doen door naar 
onze website te gaan www.dehoogeriet.nl en te drukken op de knop “inschrijven woning”. Vervolgens vult u allereerst 
uw voorkeursbouwnummer(s) in. 

U vult uw persoonlijke gegevens in, en ook die van uw partner (indien van toepassing). Vervolgens stellen wij u een aantal 
vragen over uw huidige woonsituatie. Wanneer u alle gegevens hebt ingevuld, drukt u op de knop “inschrijven”. U krijgt daarna, 
per mail direct een ontvangstbevestiging van uw inschrijving. 

Schrijft u zich in voor een tweelaagse terraswoning? Let dan op: De bouwnummers van de tweelaagse terraswoningen 
zijn onlangs gewijzigd. Wat in juni nummer 38 was, is nu nummer 11, wat toen nummer 37 is nu nummer 12 enzovoort. 
Op het inschrijfformulier staat het oude bouwnummer tussen haakjes vermeld achter het huidige, juiste bouwnummer. 

Mocht u online inschrijven net iets te lastig vinden, dan kunt u het inschrijfformulier downloaden via de website 
www.dehoogeriet.nl of het bijgevoegde inschrijfformulier invullen en mailen naar één van de makelaars. 
Natuurlijk kunt u het ook gewoon even bij hen op kantoor afgeven.

Levert u het formulier in bij één van onze makelaars, dan zullen zij het formulier voor u verwerken en ook dan ontvangt u een 
bevestiging van uw inschrijving per mail.

U heeft de mogelijkheid meerdere bouwnummervoorkeuren aan te geven. Wij raden u aan van die mogelijkheid gebruik te maken.

Let op: Ook als u bij de preview al een voorkeur voor een bouwnummer heeft aangegeven, 
moet u zich opnieuw inschrijven, uiterlijk op 15 oktober 2020 om 12:00 uur.
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TOEWIJZING 

De inschrijving sluit donderdag 15 oktober 2020 om 12:00 uur. Inschrijvingen die op 15 oktober 2020 na 12:00 uur binnenkomen, 
worden op de reservelijst geplaatst.

Voor inschrijfformulieren die u per post verstuurt raden wij u aan deze tijdig op de post te doen, zodat u er zeker van bent dat wij 
uw inschrijfformulier uiterlijk op 15-oktober-2020 hebben ontvangen. Alle per post ontvangen inschrijfformulieren die binnen komen 
na 15 oktober 2020 komen op de reservelijst te staan. 

Heeft u zich na de preview in juni al ingeschreven? Dan krijgt u voorrang bij de toewijzing ten opzichte van de mensen die dit niet 
hebben gedaan.

Na de inschrijving wordt er gekeken naar ieders voorkeursbouwnummer(s) en proberen wij zoveel mogelijk de eerste voorkeuren toe te 
wijzen. Wordt het bouwnummer waarvoor u zich heeft ingeschreven aan u toegewezen, dan neemt één van de makelaars contact met 
u op. Dit zal gebeuren op maandag 19 oktober 2020.

Mocht u geen woning toegewezen hebben gekregen, komt u op de reservelijst u ontvangt hierover per e-mail een bericht, 
ook op 19 oktober 2020.

Over de toewijzing wordt niet gecorrespondeerd. 

VRAGEN?

Heeft u vragen, of hulp nodig bij de inschrijving? 
De makelaars staan graag voor u klaar. 
De contactgegevens staan onderaan deze brief. 

Wij danken u voor uw belangstelling voor ons project 
De Hooge Riet en zien uw inschrijving graag tegemoet.

Met hartelijke groet,

Team De Hooge Riet

Midden Nederland Makelaars 
Raadhuisplein 1 
3851 NT Ermelo
Telefoon: 0341-553773 
ermelo@mnm.nl

Drieklomp Makelaars en Rentmeesters
Apeldoornsestraat 95
3781 PM Voorthuizen
Telefoon: 0342-474000
nieuwbouw@drieklomp.nl

De (e-mail) adressen van de verkopende makelaars zijn: 
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