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Zoek jouw woning uit!
Beste geïnteresseerde,
Vanaf vandaag staat de woningzoeker live en kan jij je definitief inschrijven voor een woning in Cornelis.
Inschrijven is vrij eenvoudig. Ga naar de woningzoeker onder Appartementen op de Cornelis-website en
kies, bekijk en selecteer jouw voorkeur(en). In de woningzoeker kan je alle woningen rustig bekijken en
met één druk op de knop worden jouw voorkeur(en) opgeslagen in je eigen account. Kan je nog geen
definitieve keuze maken of twijfel je nog? Geen probleem. De deadline voor de definitieve inschrijving is
dinsdag 5 april om 12:00 uur.
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