
START VERKOOP 
In het i-Centrum start  op 22 september a.s. de 
verkoop van 20 vrije kavels Waterdorp (1e fase). 
Tijdens deze start verkoop is een brochure beschikbaar 
met daarin uitgebreide informatie over de vrije kavels 
Waterdorp. De prijslijst en het inschrijfformulier
komen daar apart bij. Tevens is er voor iedere kavel 
een kavelpaspoort gemaakt. Dit kavelpaspoort geeft 
u een duidelijk beeld van de regels voor de inrichting 
van de kavel en de architectuur van de woning. 

INSCHRIJVING
Tijdens de start verkoop hoeft u zich nog niet in te 
schrijven. Na 22 september heeft u nog twee weken 
de tijd om uitgebreid alle informatie door te nemen 
en uw keuze te maken. Het inschrijfformulier moet 
uiterlijk maandag 10 oktober 2016 voor 12.00 uur 
bij OBV binnen zijn, bij voorkeur via mail. 

LOTING 
Voor de toewijzing van de kavels, is er een besloten 
loting op dinsdag 11 oktober 2016 bij VBC Notarissen 
te Amersfoort. Door middel van deze loting wordt 
op een objectieve manier de volgorde bepaald 
waarin geïnteresseerden door ons worden benaderd. 
Voor elke kavel afzonderlijk wordt geloot tussen de 
inschrijvers die de kavel als eerste voorkeur hebben 
aangegeven. Indien een kavel door niemand als 
eerste voorkeur is opgegeven, komt er een tweede 

loting voor de inschrijvers die de betreffende kavel 
als tweede voorkeur hebben opgegeven. Over de 
uitslag van deze loting is geen correspondentie 
mogelijk. Na de loting krijgen alle inschrijvers 
schriftelijk bericht van OBV over de uitslag. Eerste 
optanten worden op woensdag 12 oktober 2016 
tussen 9.00 en 12.00 uur gebeld.

OPTIE KAVEL
Wanneer u ingeloot bent voor een kavel heeft u een 
optieperiode van 6 weken. In die periode maken we  
een afspraak voor een persoonlijk gesprek om alle 
informatie omtrent de kavel door te nemen. 
Na de optieperiode kunt u besluiten om de kavel 
definitief te kopen of de optie ‘terug te geven’. 
Wanneer de 1e optant niet overgaat tot koop, 
benaderen wij de 2e optant voor een afspraak en 
daarna indien nodig de 3e optant. Als na deze 
procedure de kavel nog niet verkocht is, komt 
deze op de website op vrij te staan en vervallen 
alle rechten die eventueel bij de loting zijn ontstaan.  

INFORMATIE
Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen 
met Wendy Vastenburg; vrijekavels@vathorst.com 
of telefonisch via 033-451 10 10. Actuele informatie 
is ook te vinden op www.vrijekavelsvathorst.nl. 
Op www.waterdorpvathorst.nl kunt u meer 
informatie vinden over Waterdorp in het algemeen. 
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