
VERKOOPPROCEDURE 
De online verkoop van De Bloemhofschool te Rotterdam start  

op vrijdag 25 maart 2022 om 13.00 uur. 

Vind alle informatie, zoals de prijzen, brochure en verkoopstukken op de website en schrijf je 
in op het bouwnummer van jouw keuze. 
 
DIGITAAL INSCHRIJVEN VIA DE WEBSITE 
De inschrijving* verloopt via www.bloemhofschool.nl/inschrijven. Je kunt hier de woning van 
je eerste keuze aangeven. Een tip: selecteer ook andere bouwnummers in de volgorde van je 
interesse op het formulier. Mocht je favoriete woning namelijk niet meer beschikbaar zijn, dan 
kunnen wij je andere keuzes meenemen in een eventuele toewijzing. 
 
PROCEDURE & TOEWIJZING 
De inschrijving sluit vrijdag 8 april 2022 om 13.00 uur. Hierna worden de woningen door de 
projectontwikkelaar toegewezen. Het is hierbij belangrijk dat je het digitale inschrijfformulier 
compleet en naar waarheid hebt ingevuld. Bij de toewijzing wordt rekening gehouden met de 
door jouw opgegeven voorkeur voor (een) bouwnummer(s). 
 
Op maandag 11 april 2022 vindt de toewijzing plaats. Alle gelukkigen krijgen persoonlijk bericht 
van de makelaar. Heb je geen bouwnummer toegewezen gekregen? Dan plaatsen wij je op de 
reservelijst. Zodra de situatie zich positief voor je ontwikkelt, nemen we contact met je op. Wij 
verstrekken geen informatie over het aantal reservekandidaten of welke plek je hebt op de 
reservelijst. 
 
NÁ DE TOEWIJZING  
Heb je een woning toegewezen gekregen? Dan nodigt de makelaar je uit voor een informatief 
aankoopgesprek. Tijdens het gesprek geeft de makelaar een toelichting op de documentatie en 
bespreekt de procedure van de aankoop van de woning met je. Je krijgt ook de mogelijkheid 
om een optie te nemen op het bouwnummer. Je krijgt één week als optietermijn.  
 
Omwille van de voortgang van de verkoop beperken de makelaars zich tijdens dit eerste 
gesprek zich tot het beantwoorden van koop- beslissende vragen. Wanneer je besluit tot 
aankoop van de woning, is de volgende stap het tekenen van de gescheiden koop- en 
aannemingsovereenkomst. 
 
VERKOOPMAKELAARS 
Schildtvoorde NVM Makelaardij en Woonvisie NVM Makelaars zijn de projectmakelaars en 
voeren de verkoopgesprekken.  
 

 
Schildtvoorde NVM Makelaardij 

Zuidplein 412 | 3083 CX Rotterdam 
Tel: 010-480 30 88 | info@schildtvoorde.nl 

 
Woonvisie NVM Makelaars 

Reyerdijk 123 | 3079 NC Rotterdam 
Tel: 010-292 30 00 | info@woonvisiemakelaars.nl 

 
* Je inschrijving geschiedt geheel vrijblijvend zonder verplichtingen tot koop. De inschrijving is persoonsgebonden en niet 

overdraagbaar, hetgeen inhoudt dat uitsluitend de op dit formulier vermelde aanvrager(s) op het opgegeven 
woonadres voor het/de voorkeursnummer(s) in aanmerking kan/kunnen komen. Echtparen die samen een woning 
willen kopen dienen het formulier dan ook samen in te vullen. Aan de inschrijving kunnen geen rechten worden 
ontleend. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de verstrekte gegevens. Het privacyverklaring is terug te vinden 
www.bloemhofschool.nl/privacyverklaring.  
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