
AANKOOPPROCES
DIEPEVEEN

We zijn het aankoopproces begonnen met een Pre-sale periode. Die periode was er omdat nog niet 
alle contractstukken gereed waren en het daarom nog niet mogelijk was om een woning aan te kopen. 
Een groot deel van de woningen op Diepeveen is in die periode al gereserveerd tegen een borg. 
We verwachten dat de koperscontractstukken vanaf 8 november 2021 gereed zullen zijn. Vanaf dat 
moment is het mogelijk om je in te schrijven op de resterende woningen op Diepeveen om deze aan te 
kopen. Op de volgende pagina’s vind je een uitgebreide toelichting op het aankoopproces. 

Op de volgende pagina’s vind je een uitgebreide toelichting op het aankoopproces.

STAP 1 
ACCOUNT AANMAKEN

Maak een ‘belangstelling koopwoningen’ 
account aan op de website 
www.diepeveen-rotterdam.nl. Met 
dit account kun je inschrijven op een 
woning.

TIJDLIJN

STAP 2 

SCHRIJF JE IN

Vanaf 8 november 9.00 uur is het online 
inschrijfformulier beschikbaar dat je 
vanaf 10 november 9.00 uur kunt 
indienen om je in te schrijven op een 
woning. 

STAP 4 

GESPREK MET NEXTHOME

Hypotheekpartner NEXTHome nodigt je 
ook uit voor een gesprek. In dit gesprek 
kom je te weten of de woning haalbaar 
en betaalbaar blijkt te zijn.

STAP 3 
OPTIEGESPREK MAKELAAR

De makelaar nodigt kandidaten uit voor 
een Optiegesprek. In dit gesprek kom je 
meer te weten over de woning en het 
project. 

STAP 5 
TEKENAFSPRAAK BIJ MAKELAAR

Na het gesprek met NEXTHome volgt 
de tekenafspraak met de makelaar 
waarin je de woning kunt aankopen 
door middel van het (digitaal) 
ondertekenen van de koop- en 
aannemingsovereenkomst. 

www.diepeveen-rotterdam.nl

     ‘belangstelling koopwoningen’ 
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STAP 1 MELD JE AAN
Maak een ‘belangstelling koopwoningen’ account aan op de website 
www.diepeveen-rotterdam.nl. Met dit account kun je jezelf inschrijven op een woning als 
het project in verkoop gaat.

Let op: als je wilt inschrijven op een woning, maak dan een ‘belangstelling koopwoningen’ 
account aan op de website en niet een ‘algemene interesse’ account.

STAP 2 SCHRIJF JE IN
In de onderstaande stappen wordt uitgelegd hoe je kunt inschrijven op een woning.

• 8 november 2021 9.00 uur 
 Vanaf dit moment kun je het inschrijfformulier invullen in de accountomgeving.    
 Het invullen van het inschrijfformulier neemt best veel tijd in beslag, daarom is dit    
 al vanaf 8 november 9.00 uur mogelijk. Let op: 8 november is nog niet het moment dat je  
 het inschrijfformulier kunt indienen. Dit kan pas op 10 november vanaf 9.00 uur.

• 10 november 2021 9.00 uur 
 Vanaf dit moment kun je je inschrijving definitief maken door in je accountomgeving op   
 de ‘voltooi inschrijving’ button te klikken. Deze button telt af naar exact 10 november   
 9.00 uur, vanaf dan kun je de button aanklikken. Als je op de button klikt, dan is    
 je inschrijving een feit. 

Heb jij je keuze al gemaakt en wil je graag op Diepeveen wonen? Dan is het verstandig om zo 
snel mogelijk vanaf 10 november 9.00 uur de inschrijving te voltooien. De Optiegesprekken 
worden namelijk op tijdsvolgorde van inschrijving ingepland. De kandidaten die in de Pre-sale 
periode voorrangskandidaat zijn geworden krijgen voorrang bij het inplannen van deze afspraken 
en worden dus eerder uitgenodigd voor een Optiegesprek.

STAP 3 OPTIEGESPREK MAKELAAR 
De makelaar nodigt kandidaten uit voor een Optiegesprek. In dit gesprek kom je aan de hand 
van contractstukken meer te weten over de woning en het project. Met contractstukken 
bedoelen we onder andere tekeningen, technische omschrijving, overeenkomsten, etc.  Als 
je nog steeds zo enthousiast bent over de woning en de optie wilt doorzetten, dan volgt de 
afspraak met hypotheekpartner NEXTHome.
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STAP 4 GESPREK MET NEXTHOME
NEXTHome nodigt inschrijvers uit voor een gesprek via Teams. In het Optiegesprek komen jouw 
persoonlijke woonwensen en motivatie aan de orde, zodat wij weten wie jij bent en hoe wij 
jouw woonwensen het beste kunnen vervullen. Aan de hand van een vooraf ingevuld formulier 
krijg je tijdens dit gesprek te horen of een hypotheek (mits die nodig is) haalbaar is. Ook worden 
de te verwachten maandlasten besproken. Zo weet jij of een hypotheek 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.

We hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en duidelijkheid. Als er meer kopers dan woningen 
zijn voor specifieke bouwnummers, dan kunnen teleurstellingen uiteraard niet worden voorkomen. Hiervoor 
vragen wij je begrip.

STAP 5 TEKENAFSPRAAK BIJ MAKELAAR
Na het gesprek met NEXTHome volgt de tekenafspraak met de makelaar waarin je de 
woning kunt aankopen door middel van het (digitaal) ondertekenen van de koop- en 
aannemingsovereenkomst. 


