Beste geïnteresseerde,
Bedankt voor je belangstelling in de Piekstraat! Een ontwikkeling met 142 loftwoningen, op misschien
wel de stoerste plek van Rotterdam!
Hierbij ontvang je de brochure met informatie over de verschillende woningen die op deze unieke plek
gerealiseerd gaan worden. Deze brochure geeft je een goede indruk van de inspirerende omgeving en
uitstekende bereikbaarheid. Je krijgt een doorkijk naar het toekomstige woongebouw en een overzicht
van de diverse woningtypes. Deze brochure heeft uitsluitend een informatieve waarde.
In de brochure zijn niet alle plattegronden van de verschillende woningtypes weergegeven. Alle
plattegronden en overige verkoopdocumentatie (zoals de technische omschrijving) is vanaf nu online
te downloaden via www.piekstraat.nl/downloads/ en in te zien op de woningtypepagina’s.
Op de prijslijst van de woningen staan er een aantal woningen op ‘gereserveerd’. Dit zijn de woningen
die tijdens de Sneak Piek periode zijn gereserveerd door verschillende kandidaten op basis van de
conceptdocumentatie.
De verkoop van dit project doet Heijmans samen met TW3 en MAARTEN Makelaardij .

TW3 Makelaardij
T: 010-3007117
E: info@tw3.nl

MAARTENMakelaardij
T: 010-8181487
E: info@maartenmakelaardij.nl

Heb je alle informatie bekeken en wil je in aanmerking komen voor een woning in de Piekstraat? Dan
kan je je online inschrijven via de website. De inschrijftermijn eindigt op: zondag 22 november 2020,
23:00 uur.
Inschrijven kan alleen online door tijdig, op het digitale inschrijfformulier je voorkeur voor één of
meerdere bouwnummers aan te geven. De ingevulde informatie zal strikt vertrouwelijk behandeld
worden.
De verdeling en toewijzing van de woningen zal plaatsvinden na de sluiting van de inschrijftermijn.
Hierna wordt iedereen die zich ingeschreven heeft, bericht via telefoon of mail.
Heb je een woning toegewezen gekregen, dan wordt er een telefonisch een afspraak met je gemaakt
voor het optiegesprek.
Na inventarisatie van de inschrijfformulieren en de toewijzing van de woningen, worden degenen die
een woning toegewezen hebben gekregen in week 48 telefonisch benaderd door één van de
makelaars.

Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een aankoopgesprek. Tijdens dit gesprek nemen wij alle
verkoopdocumentatie van het project met je door. De optie kan vervolgens worden omgezet in een
tekenafspraak waarbij de koop-/aannemingsovereenkomst wordt ondertekend. Heb je, ondanks je
tijdige inschrijving, geen woning toegewezen gekregen? Dan word je hierover na de
toewijzingsprocedure per e-mail geïnformeerd en kom je automatisch op de reservelijst.
Inschrijfformulieren die na de sluiting van de inschrijftermijn binnenkomen, worden niet meegenomen
in de toewijzing. Deze worden automatisch aan de reservelijst toegevoegd. Deze inschrijvingen
komen op de reservelijst ná de inschrijvers die het inschrijfformulier op tijd hebben ingediend maar
geen woning toegewezen hebben gekregen.
Het inschrijfformulier is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Dit houdt in dat uitsluitend de op dit
formulier vermelde persoon/ personen op het opgegeven woonadres voor een woning in aanmerking
kan/ kunnen komen.
Op het inschrijfformulier kan je verschillende voorkeuren aangeven. Let erop dat je 1e voorkeur ook
daadwerkelijk je 1e keuze betreft. Het is niet verplicht alle de voorkeuren in te vullen.
De toewijzing doet Heijmans op basis van de gegevens ingevuld op het inschrijfformulier. We kijken
naar een zo goed mogelijke bezetting van het project, waarbij we zoveel mogelijk 1e voorkeuren
proberen toe te wijzen.
Mocht je naar aanleiding hiervan vragen hebben over de woningen of de procedure, neem dan gerust
contact op met Heijmans of één van de makelaars.
Wij zien graag je inschrijving tegemoet!

Met vriendelijke groet,
Namens Team Piekstraat

Valeska Heideveld
Commercieel Manager - Heijmans

