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Beste geïnteresseerde, 

Dank voor jouw interesse in Cornelis. Dit unieke 
woongebouw biedt, naast veel extra leefruimte en 
zonnige buitenruimtes, verschillende type wonin-
gen. Van dubbellaagse familie-appartementen 
en ruime woon-werkwoningen tot fijne apparte-
menten met een of meerdere slaapkamers. Vanaf 
vandaag staan de woningtypes online, ook vind je 
er nieuwe impressies van de gemeenschappelijke 
daktuin en de huiskamer.  

De verkoop start naar verwachting half maart.  Om 
jou de komende tijd goed op de hoogte te kunnen 
houden, vragen we je om vrijblijvend een persoon-
lijk account aan te maken en je woonwensen door 
te geven. Zo kunnen we je gericht informeren over 
de mogelijkheden en het verkoopproces. Het aan-
maken van een persoonlijk account is zo gedaan.

Stap 1 Wachtwoord aanmaken
Klik hier en maak een wachtwoord aan voor 
de mijn-omgeving. Vul het emailadres in dat je 
hebt gebruikt bij het aanmelden. Je ontvangt 
dan opnieuw een mail op dit emailadres om een 
wachtwoord aan te maken en in te loggen in jouw 
‘Mijn-omgeving’. Zie je geen mail in je inbox, check 
dan even je SPAM-box. 

Stap 2: NAW-gegevens
Als je bent ingelogd in de ‘Mijn-omgeving’ van Cor-
nelis, vul je eerst je NAW-gegevens in. Als je samen 
met jouw partner wil kopen, kan je onderaan de 
NAW-gegevens het email-adres van jouw partner 
invullen. Jouw partner ontvangt een mail waarin 
hij of zij zich moet verifiëren als jouw partner. Op 
het moment dat jouw partner zich heeft geveri-
fieerd, verschijnen er extra invoervelden voor de 
NAW-gegevens van jouw partner.



CORNELIS

 

Stap 3: Vrijblijvende voorinschrijving
Zodra de NAW-gegevens zijn ingevuld en eventueel 
een partner is toegevoegd aan jouw ‘Mijn-omgeving; 
kan je starten met de vrijblijvende voorinschrijving. 
Doorloop de verschillende tabjes (Persoonlijk, Huis-
houden en Woonwensen) en druk onderaan op ver-
zenden. Op deze manier krijgen we een beeld van 
jouw woonwensen en kunnen we je goed informeren. 

Mocht je in de tussentijd vragen hebben, neem dan 
gerust contact met ons op. 

Team KRK Makelaars: 020 - 44 000 00.
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