Beste geïnteresseerde,
Hartelijk dank voor uw interesse in het nieuwbouwproject Rhijnhaeghe te Bunnik.
In centrum Bunnik, realiseert ontwikkelaar Sustay een kleinschalig nieuwbouwplan
bestaande uit woningen en appartementen.
Met deze brief informeren wij u over het verhuurtraject van de appartementen.
Inschrijfformulier
Voor dit project kunt u zich inschrijven met een speciaal opgesteld inschrijfformulier. Op dit
formulier vult u uw personalia en inkomensgegevens in en geeft u de bouwnummers van uw
voorkeur aan. Het volledig ingevulde inschrijfformulier kan verzonden worden naar de
verkopende makelaars:

Patist Makelaardij | Wilhelminalaan 24 | 3701 BK. Zeist | info@patistmakelaardij.nl
030 – 2077880

Si-No Makelaars | Oeverstraat 30 | 3941 AN Wijk bij Duurstede | welkom@si-no.nl
0343 – 592 950

Uw inschrijving dient op uiterlijk vrijdag 07 januari 2021 bij ons binnen te zijn.
Formulieren die na deze datum binnenkomen, vallen buiten de inschrijfperiode en kunnen op
een later moment kans maken op een bouwnummer.
Uitnodiging
Na de toewijzing van de bouwnummers nodigen wij de geselecteerde kandidaten uit voor
een gesprek. Het is mogelijk dat u, in eerste instantie, niet geselecteerd bent voor een
bouwnummer. Na de eerste ronde gesprekken kan het zijn dat wij u benaderen voor een
vrijgekomen bouwnummer.
Het 1e (optie)gesprek
Tijdens dit gesprek wordt u uitgebreid geïnformeerd over het project en de
huurmogelijkheden.
Tijdens dit eerste gesprek vernemen wij graag of u het appartement wilt huren waarvoor u
bent geselecteerd. Indien u besluit tot huur over te gaan ontvangen wij graag de
onderbouwende documenten zoals in de selectiecriteria zijn aangegeven (o.a.
salarisstroken, verhuurdersverklaring e.d.).
Kredietwaardigheidscheck
Als de gevraagde informatie is ontvangen zal door Van ’t Hof Rijnland een
kredietwaardigheidscheck worden uitgevoerd. U krijgt een kredietwaardigheidsscore welke
zal bepalen of u voor huur in aanmerking komt. Indien deze score voldoende is wordt de
huurovereenkomst opgesteld.
Het 2e gesprek (contractbespreking)
Tijdens dit gesprek lichten wij de contractstukken aan u toe, beantwoorden wij uw vragen en
tekent u de huurovereenkomst.
Privacy
Uw persoonsgegevens worden door ons goed beschermd en uitsluitend gebruikt voor
informatie ten behoeve van het project Rhijnhaeghe. Uw gegevens worden niet langer
bewaard dan voor het project noodzakelijk is en zullen daarna worden vernietigd.
Wij wensen u heel veel plezier en succes in dit mooie beslisproces. Overgaan tot de huur
van een nieuw appartement is leuk maar ook best spannend. Mocht u dan ook vragen
hebben: neem gerust contact met ons op en wij beantwoorden deze graag.
Met vriendelijke groet,
Patist Makelaardij & Taxatiebureau
Si-No Makelaars Nieuwbouw

(Zeist 030 - 2077880)
(Wijk bij Duurstede 0343 - 592950)

