
RijswijkBuiten, juli 2019

Van harte welkom bij Buitenplaats Syon, stijlvol wonen op een historische plek. 

Fase 1 bestaat uit 25 karakteristieke woningen.

INFORMATIEPAKKET
Met zorg hebben wij dit pakket met verkoop

documentatie voor u samengesteld, zodat u 

een gedegen keuze kunt maken voor één van de 

karakteristieke woningen. Het pakket bevat de 

volgende documenten:

• Verkoopbrochure

• Koopsommenlijst

• Technische omschrijving

•  Brochure ‘Thuis: De Showroom’ voor keuken, 

badkamer en toilet

• Flyer ‘Klantreis’

• Flyer ‘De duurzaamheidshypotheek’

• Flyer ‘Klimaatgarant’

INSCHRIJFPROCEDURE
Wilt u in aanmerking komen voor één van de 

woningen in Buitenplaats Syon? Vul dan het 

inschrijfformulier in op www.buitenplaatssyon.nl.

Het inschrijf formulier kunt u vinden in uw account 

als u bent ingelogd. U kunt het inschrijfformulier tot 

maandag 15 juli 9.00 uur invullen. Alleen met een 

volledig ingevuld inschrijf formulier doet u mee met 

de toewijzing.

RESERVERINGEN TIJDENS DE  
PRE-SALE* 
Tijdens de PreSale (3 juni tot 28 juni 2019) was het 

mogelijk om een reservering te nemen op de woning 

van uw keuze door middel van een reserverings

overeenkomst. Tijdens de start verkoop worden 

alleen de beschikbare woningen (zonder reservering) 

in verkoop gebracht. De woningen met reservering 

staan onder optie. 

VOORRANG TIJDENS DE PRE-SALE* 
Tijdens de PreSale (3 juni tot 28 juni 2019) was het 

mogelijk om een voorrangpositie te krijgen. 

De voorrangskandidaten hebben een bewijs ont

vangen waarmee zij voorrang krijgen bij woning

toewijzing van de nog beschikbare woningen (zonder 

reservering) tijdens de start verkoop. 

Deze zijn bekend bij Dura Vermeer en hoeft u dus 

niet meer te sturen.

TOEWIJZING BUITENPLAATS SYON*
De reserveringsovereenkomsten worden over gezet tot 

een Koop/Aannemings overeen komst.

Tevens vindt de toewijzing plaats van de 

woningen in Buitenplaats Syon. De nog beschik

bare woningen worden eerst toegewezen aan de 

voorrangskandidaten. Toewijzing gebeurt op basis 

van optimale voorkeurs verdeling. Dit betekent dat 

wij zorgen dat zoveel mogelijk kopers hun favoriete 

woning kunnen kopen. Voorrangskandidaten hebben 

geen garantie op een optie.

De resterende woningen worden op dezelfde wijze 

toegewezen aan de kandidaten zonder voorrang.

*  Meer informatie over het verkoopproces is 

opgenomen in de flyer ‘Klantreis’. 

VRAGEN?
Heeft u vragen over de woningen, planning, 

procedure of andere zaken? Ons verkoopteam staat 

natuurlijk graag voor u klaar.

Met vriendelijke groet,

Het verkoopteam Buitenplaats Syon

Frisia Makelaars

Javastraat 1A | 2585 AA Den Haag

070 342 01 01 | nieuwbouw@frisiamakelaars.nl

Dura Vermeer Bouw Zuid West B.V.

Verkoopcoördinatie

verkoop@duravermeer.nl


