1e Kopersinformatiebrief
Geachte heer, mevrouw,
U heeft belangstelling voor een woning in het project 14 woningen 't Veen fase 3 in Hattem.
Mocht u een woning kopen dan vindt u in deze brief belangrijke informatie over de bouw van uw woning.
Noteer deze data alvast in uw agenda
·

Eerste sluitingsdatum externe opbouw op 18 maart 2022

·

Tweede sluitingsdatum interne opbouw op 6 mei 2022

·

Derde sluitingsdatum afbouw op 15 juli 2022

·

Verwachte start bouw in juli 2022

Alle informatie over uw woning staat voor u klaar in uw online kopersportaal homeDNA
Heeft u de koop- en/of koopaannemingsovereenkomst ondertekend? Dan ontvangt u binnen een paar
dagen een e-mail met inloggegevens voor het kopersportaal. Hier vindt u informatie over de showroom,
het keuzetraject en individuele wensen. Ook het contact met uw kopersbegeleider verloopt via het
kopersportaal. Er staat op HomeDNA een instructievideo voor u klaar onder het kopje ’Mijn woning’.
De voorlichtingsbijeenkomst komt helaas te vervallen
Door corona is het niet mogelijk om in grote groepen bij elkaar te komen. Daarom vindt u alle informatie
over de bouw van woning huis in een video in het kopersportaal. In de tweede kopersinformatiebrief op
HomeDNA leest u alles over het keuzetraject, individuele wensen en de showroom.
Qoqon keuken & badkamer studio maakt binnenkort met u een afspraak
U krijgt een uitnodiging om in hun showroom een keuze te maken uit het aanbod aan sanitair en
tegelwerk. De medewerkers van de showroom adviseren u graag over de mogelijkheden.
Controleer uw gegevens in het kopersportaal
Het is belangrijk dat uw persoonlijke gegevens zoals adres en telefoonnummer kloppen.
Ontbrekende gegevens vult u zelf eenvoudig aan in het kopersportaal.
Heeft u vragen over deze brief?
Voor vragen kunt u terecht bij uw makelaar. Zodra u gekocht heeft beantwoorden wij ze graag via
HomeDNA. Stuur ons een gerust een bericht via de contactpagina van HomeDNA of bel via
telefoonnummer 0571-277800.
Met vriendelijke groet,
Nikkels Bouwbedrijf bv
Johanna Ek
Kopersbegeleider

