Amsterdam, 7 april 2020

Verkoop fase 2 The Hub appartementen Osdorpplein in Amsterdam

Beste belangstellende,
Hartelijk dank voor je interesse in de appartementen van project The Hub aan het Osdorpplein in
Amsterdam. Graag informeren wij je via deze brief over de verkoopprocedure. Informatie over het
project is terug te vinden op www.thehub-centrumnieuwwest.nl. Je kunt hier de plattegronden
bekijken en een indruk krijgen van het gehele project, zodat je kunt bepalen welke woning je
voorkeur heeft. Vanaf heden kun je je inschrijven voor de bouwnummers 19 tot en met 37.
Als je je wilt inschrijven als potentiële koper voor fase 2 van het project kun je via de website het
inschrijfformulier invullen. Deze is beschikbaar in jouw The Hub-account. Als je al bent geregistreerd
voor het project heb je dit account al aangemaakt. Zo niet, dan kun je je alsnog aanmelden via het
contactformulier op de website om vervolgens het inschrijfformulier in te vullen.
In het inschrijfformulier kun je je persoonlijke gegevens invullen c.q. aanvullen en je
voorkeurkeuze(s) voor een appartement aangeven. Indien je het gehele formulier hebt ingevuld en
ondertekend, doe je automatisch mee aan de loting. Na de digitale ondertekening van het
inschrijfformulier, ontvang je een bevestiging van je inschrijving.
Op maandag 20 april 2020 om 12.00 uur sluit de inschrijving. De woningen worden verloot onder alle
kandidaten die een volledig ingevuld inschrijfformulier hebben ingediend vóór de sluitingsdatum.
Alle inschrijvingen worden gelijk behandeld en dus niet op volgorde van binnenkomst. De loting door
de projectnotaris zal op dinsdag 21 april 2020 plaatsvinden. Er wordt zoveel mogelijk geloot op basis
van de 1ste voorkeurkeuze.
Indien je bent ingeloot dan krijg je hierover uiterlijk vrijdag 24 april 2020 telefonisch bericht van de
makelaar. De makelaar zal in de week van 27 april een afspraak inplannen voor een informatief
gesprek. Mocht je uitgeloot zijn dan ontvang je hier uiterlijk vrijdag 24 april via email bericht over. Je
staat dan wel als reserve kandidaat genoteerd. Indien een kandidaat besluit de toegewezen woning
niet te accepteren, dan zal de makelaar contact opnemen met een reserve kandidaat.
Als je nog aanvullende vragen hebt over het project, inschrijving of de procedure dan kun je contact
opnemen met Eefje Voogt Makelaardij BV, 020-3050560, info@eefjevoogd.nl.
Wij danken je voor jouw belangstelling en wensen je veel succes met de inschrijving!
Met vriendelijke groet,

MRP Development en Eefje Voogd Makelaardij BV

