
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste geïnteresseerde,  

  

Het is u waarschijnlijk niet ontgaan, de voorverkoop van project “De Landerij van Rijsoord” is 

gestart. Op dit moment zijn er voor het project nog geen verdere reclame-uitingen gedaan 

waarmee de bekendheid van het project nog beperkt is. Hiermee hebben vooral de mensen die 

zich in een vroeg stadium hebben aangemeld en het project al langere tijd volgen de kans een 

‘voorinschrijving’ te plaatsen. 

 

Hoe werkt de voorinschrijving? 

Op dit moment is er op de website de mogelijkheid om uw interesse voor een specifieke woning 

of kavel kenbaar te maken. U gaat hiervoor naar de projectwebsite www.landerij-van-rijsoord.nl. 

Op de website is er een interactieve kavelkaart waarop de woningen en kavels aanklikbaar zijn. 

Door een woning aan te klikken kunt u nadere kenmerken van de woning zien én is er een 

indicatieve prijsrange vermeld. Hier kunt u ook aangeven waar uw interesse in dit stadium naar 

uitgaat. 

  

Het doorgeven van uw woningvoorkeur is overigens geheel vrijblijvend en u zit dus nog nergens 

aan vast. Voor de goede orde merken wij op dat de volgorde (snelheid) van het insturen van deze 

voorinschrijving geen invloed heeft op de te verkrijgen punten en hiermee de toewijzing. 

Bovendien bent u in dit stadium nog niet gebonden aan het bouw-/kavelnummer waar u bij de 

voorinschrijving uw voorkeur voor uitspreekt. Het kan dus zijn dat u bij definitieve verkoop 

uiteindelijk voor een andere woning/kavel inschrijft, dit gaat niet ten koste van de verkregen 

punten.  

 

De voorinschrijving sluit op 7 oktober a.s. U heeft dus tot die tijd gelegenheid om uw 

voorkeur op te geven. 



Toewijzing via puntensysteem 

De verkoop van de woningen zal straks geschieden via een puntensysteem. Op basis van 

verschillende (nog definitief vast te stellen) uitgangspunten kunnen er punten verkregen worden 

waarmee de kans op toewijzing van een bouwnummer zal worden vergroot. Door nu alvast uw 

voorkeur op te geven ontvangt u punten en heeft u straks in elk geval een grotere kans op het 

door u gekozen bouwnummer. 

 

Meer informatie over het project en de woningen 

Wij zijn blij te kunnen laten weten dat het project zeer goed ontvangen wordt. Er komen dan ook 

nu al veel enthousiaste reacties bij ons binnen! Veel mensen zijn nieuwsgierig naar bijvoorbeeld 

de plattegronden van de woningen en meer details over de technische uitvoering. Natuurlijk 

kunnen wij ons dit voorstellen maar in dit stadium wordt hard gewerkt aan het klaarmaken van de 

verkoopstukken. 

Wij hopen volgende maand (november) te starten met de verkoop en werken er naartoe om dan 

ook de verkoopstukken gereed te hebben. Natuurlijk zullen wij u hier dan verder over informeren, 

voor nu vragen wij dan ook nog heel even uw geduld want op dit moment is er niets meer 

beschikbaar dan hetgeen te vinden is via de website. 

 

Verdere bekendmaking van het project 

Vanaf 7 oktober zal er via verschillende (social) media verdere bekendheid aan het project 

worden gegeven. Hiermee werken we toe naar de start verkoop volgende maand.  

 

Start verkoop  

Er wordt nu hard gewerkt aan de verdere uitwerking van het plan en het klaar maken van alle 

stukken om met de daadwerkelijke verkoop te kunnen starten. Wij kunnen ons voorstellen dat u 

erg benieuwd bent naar meer informatie maar op dit moment is er niet meer dan hetgeen via de 

website te vinden is.  

Wij verwachten dat de officiële start verkoop van “De Landerij van Rijsoord” in november zal 

plaatsvinden. Uiteraard houden we u hier nauwgezet van op de hoogte.  

 

Met vriendelijke groet, 

Verkoopteam " De Landerij van Rijsoord " 

 

 

 


