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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.



Stappen inschrijven
Maak je inschrijving definitief door jouw per-
soonsgegevens en jouw woningvoorkeur(en) in 
te vullen in je account. Zorg ervoor dat je per-
soonsgegevens volledig en correct zijn inge-
vuld, deze worden namelijk overgenomen in de 
verkoopcontracten. Er is slechts één inschrijving 
per (toekomstig) huishouden toegestaan. Bij 
meerdere inschrijvingen worden beide inschrij-
vingen niet meegenomen in de toewijzing. De 
inschrijvers worden ook de kopers in de koop- 
en aannemingsovereenkomst. Hoe vollediger de 
gevraagde documenten aangeleverd worden, 
hoe groter de kans op toewijzing is. Iedereen 
die ook de financiële check aanlevert, heeft de 
hoogste kans op toewijzing. Deze financiële 
check kan je aanvragen bij ons makelaarsteam. 

Let wel, er kunnen geen rechten worden  
ontleend aan het invullen en insturen van 

een inschrijfformulier. Na de sluitingsdatum 
worden de woningen toegewezen. Dit wordt 
gedaan via een geautomatiseerd systeem, zodat 
zoveel mogelijk mensen hun eerste voorkeur 
toegewezen krijgen. Na de toewijzing word je 
door KRK Makelaars uitgenodigd -op kantoor 
of online- voor een informatief gesprek over 
het project en het bouwnummer. Alle vragen 
kunnen op dat moment gesteld worden zodat 
je een goede beslissing kan nemen over deze 
belangrijke aankoop. 

Je kunt tot dinsdag 5 april, 12.00  
je inschrijving voltooien. 

Heb je vragen of kan je hulp gebruiken bij de in-
schrijving neem dan gerust contact met ons op. 
Veel plezier met het uitzoeken van wellicht jouw 
toekomstige woning!
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