Aankoopproces TEX Buitengewoon
Wil jij in aanmerking komen voor een van de 50 appartementen van TEX Buitengewoon?
We leggen graag het aankoopproces in detail uit zodat je zeker weet dat je de juiste stappen doorloopt om
in aanmerking te komen voor een van de appartementen. Lees de onderstaande stappen goed door.
Stap 1 Financieel advies
Kopers (en potentiële kopers) van een appartement in TEX Buitengewoon kunnen profiteren van de kennis
en mogelijkheden van de Hypotheekspecialisten van NextHome, de hypotheekpartner van Dura Vermeer.
Wil je een oriëntatiegesprek aanvragen? Neem dan contact op met de adviseurs van Nexthome via 0186745772, Mailen kan naar info@nexthome.nl. De gesprekken met NextHome vinden online plaats via
Microsoft Teams.
Disclaimer: Dura Vermeer ziet zelf geen financiële gegevens van (potentiële) kopers in. Wij krijgen alleen te
horen of jouw woningvoorkeur haalbaar en betaalbaar is.
Stap 2 Inschrijven
In je accountomgeving vindt je het inschrijfformulier en kun je aangeven welk appartement jij wil kopen. Zodra
je het formulier hebt ingevuld kun je het definitief indienen. Je kunt een 1ste, 2de, 3de, 4de, en 5de voorkeur
en verder aangeven. Zorg ervoor dat je jouw inschrijving afrondt door het formulier digitaal te ondertekenen
en op de knop 'inschrijven' te drukken. Als je deze stap overslaat wordt je inschrijving niet meegenomen.

Stap 3: Verkoopgesprek
Hierna vindt het verkoopgesprek plaats met onze makelaars. De makelaar vertelt je alles over het project en
de appartementen. Tijdens dit gesprek krijg je alle verkoopdocumentatie zoals de verkooptekeningen,
technische omschrijving en de optielijst toegelicht. Deze documenten zijn ook beschikbaar op de website.
Na het gesprek met de makelaar wordt door ons de koop-/aanneemovereenkomst opgemaakt en samen
met jou doorgenomen en getekend.
Stap 4: Bezoek THUIS de Showroom
Na het tekenen van de koop-/aanneemovereenkomst volgt je bezoek aan onze showroom THUIS in Utrecht.
Wij gaan er samen met jou voor zorgen dat jouw nieuwe appartement als een echt thuis gaat voelen.
In onze showroom bieden we een totale woonbeleving en helpen onze adviseurs je graag bij het uitzoeken
van tegels, sanitair en de keuken. Zo stel je, met deskundig advies, het appartement van je dromen samen!

