INSCHRIJFPROCEDURE
Verkoop 38 appartementen De Esn'horst
- Bornsche Maten -

Vanaf 17 maart 2021 start de online inschrijving voor nieuwbouwproject De Esn'horst. 38
appartementen in de Bornsche Maten. De Esn'horst is het nieuwste nieuwbouwproject van De
Bongerd v.o.f. in De Bornsche Maten. Vanaf woensdag 17 maart 2021 is alle informatie digitaal
beschikbaar op de website www.woneninbornschematen.nl/verkoopdocumentatie.
De woningen
Project Es’nhorst omvat vier fraaie appartementencomplexen, met oog voor luxe, ruimte en comfort.
Gelegen aan de entree van de wijk vormen ze een markant viertal en het visitekaartje van de
Bornsche Maten. De vier gebouwen markeren elk een hoek van het terrein, en zijn omgeven door
grasvelden, met hier en daar een boom. Tussen de gebouwen is een ruime parkeergelegenheid met
veel aandacht voor groen.
Inschrijven – gemeentelijst Borne
Geïnteresseerden die als geïnteresseerden voor nieuwbouw woningen staan ingeschreven bij de
gemeente Borne, krijgen voorrang bij de toewijzing. Ingeschrevenen hebben in maart een
uitnodiging van de gemeente Borne gekregen voor de voorinschrijving.
Inschrijven – proces
Inschrijven voor het bouwnummer/ de bouwnummers van je keuze doe je via de website. Het is
mogelijke meerdere keuzes op te geven. Na het volledig invullen van het inschrijvingsformulier en de
digitale ondertekening, is de inschrijving compleet. Je ontvangt hiervan een bevestiging op het emailadres dat je hebt opgegeven.
Let op: wil je gebruik maken van de voorrangspositie via de gemeente-lijst, lever dan óók het
formulier uiterlijk maandag 31 maart 2021 vóór 12 uur in bij makelaar Euverman & Nuyts,
Grotestraat 144 in Borne (telnr. 074-266 2300). Zonder formulier wordt er geen voorrangspositie
gegeven.
Toewijzing/ loting en vervolg
Op 31 maart 12:00 uur eindigt de inschrijving. Het maakt niet uit of je je direct op 17 maart inschrijft,
of op 31 maart om 11:59, want de toewijzing en loting vindt pas op 1 april plaats. Let op: er wordt in
eerste instantie toegewezen op basis van de gemeentelijst Borne. Hoe langer je staat ingeschreven,
hoe hoger op de lijst. Indien er nog bouwnummers beschikbaar zijn na de controle op de
gemeentelijst Borne, wordt er toegewezen op basis van loting.
Zodra één van de woningen aan je is toegewezen, neemt makelaar Euverman & Nuyts contact op
om een afspraak te maken. Is er geen woning aan je toegewezen of ben je niet ingeloot, dan laten we
je dat via een nieuwsbrief weten.
Meer informatie?
Wil je meer informatie over dit nieuwbouwproject, kijk dan op de website
www.woneninbornschematen.nl, of neem contact op met makelaar Euverman & Nuyts, via
074 - 266 2300.

