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Het verkoopproces van Goudse Laan is begonnen met een Pre-sale. In deze periode konden we al veel 
informatie delen, echter waren nog niet alle contractstukken gereed. In de Pre-sale periode is het wel 
mogelijk om alvast een woning te reserveren. 

Vanaf 8 oktober zijn alle contractstukken gereed en gaat het project daadwerkelijk in verkoop met de 
woningen die nog niet gereserveerd zijn. Er is dan ook een informatiemoment vanaf 18.30u in het 
informatiecentrum Westergouwe. Je kunt hiervoor aanmelden in het account. In verband met Corona is 
aanmelding verplicht om langs te komen.

Het is vanaf dat moment tot 15 oktober 9.00 uur mogelijk om in te schrijven op één van de beschikbare 
woningen. Na de inschrijfperiode vindt eventueel de woningtoewijzing plaats indien er meerdere 
kandidaten op dezelfde beschikbare woning hebben ingeschreven. 

Als je wilt inschrijven, dan kun je de volgende stappen doorlopen.

 
Maak een account aan voor Goudse Laan. Zo blijf je op de hoogte van het project en 
kun je jezelf inschrijven op jouw favoriete woning.

 
In de accountomgeving is het online inschrijfformulier beschikbaar van 8 oktober 
9.00 uur tot 15 oktober 9.00 uur. Met dit formulier kun je inschrijven op jouw favoriete 
beschikbare woning. Na de inschrijving volgt eventueel de woningtoewijzing indien 
er meerdere kandidaten op dezelfde beschikbare woning hebben ingeschreven. De 
makelaar neemt contact op om een afspraak te maken. Wil je liever eerst een afspraak 
maken bij onze hypotheekpartner NEXTHome, dan kan dat uiteraard ook.

STAP 1 - MAAK EEN ACCOUNT AAN

STAP 2 - SCHRIJF JE IN

AANKOOPPROCES GOUDSE LAAN
9 Laanwoningen

https://goudse-laan.nl/aanmelden
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Als alles naar wens is, dan vindt er een tekenafspraak van de 
koop-/ aannemingsovereenkomst plaats met de makelaar. Met het tekenen van deze 
overeenkomst koop je de grond en geef je opdracht tot de bouw van de woning.

Na het kopen van de woning zal de kopersadviseur van onze showroom THUIS contact 
opnemen om een afspraak te maken. Met hen kun je de woning helemaal inrichten 
zoals je wilt en maak je van het huis een thuis. 

STAP 5 – TEKENEN KOOP-/ AANNEMINGSOVEREENKOMST

 
Met de makelaar heb je een afspraak om de zogenoemde koperscontractmap door te 
nemen en vragen te stellen. Als de woning nog steeds de droomwoning blijkt te zijn, 
dan zal NEXTHome een afspraak inplannen.

 
Met onze hypotheekpartner NEXTHome heb je een om gesprek om te bekijken of 
de woning haalbaar (kun je een hypotheek verkrijgen voor het benodigde bedrag) en 
betaalbaar (vind jij dat er een betaalbare maandlast ontstaat, waarbij ook het leven nog 
leuk blijft) is.

STAP 3 - AFSPRAAK MAKELAAR

STAP 4 – AFSPRAAK NEXTHOME


