
Aan de geïnteresseerden 
in het project Finishing Touch, 
gebiedsontwikkeling 
Esse Zoom te Nieuwerkerk aan den IJssel (fase 14)

 
Beste geïnteresseerde,  

Het is ons een genoegen om je hierbij de documentatie te overhandigen van de allerlaatste fase binnen de 
gebiedsontwikkeling Esse Zoom te Nieuwerkerk aan den IJssel, onder de projectnaam ‘Finishing Touch’.

Finishing Touch is het sluitstuk (de kers op de taart!) van een fraaie nieuwbouwwijk waarbij duurzaamheid 
centraal staat. Het woningaanbod bestaat uit 25 woningen met de volgende woningtypes: rijwoningen (10), 
herenhuizen (4), twee onder een kapwoningen (10) en één vrijstaande woning. De locatie van deze fase bevindt 
zich aan de entree van de wijk, grenzend aan de landelijke Bermweg. Kenmerkend voor deze laatste fase is de 
meer ruimtelijke opzet en grote kavels eigen grond. Ook bij de woningen aan de Bermweg is er geen sprake van 
erfpacht.

We hebben met zorg een informatiepakket samengesteld om je te helpen bij het maken van een keuze. 
Het pakket bevat de volgende documenten:

• Dit document met uitleg presale / aankooptraject
• Verkoopbrochure
• V.O.N. koopsommen prijslijst
• Veel gestelde vragenlijst

We beginnen het verkoopproces met een presale. Dat doen we omdat we op dit moment al veel informatie met 
je kunnen delen, maar nog niet alle contractstukken gereed zijn. Wel maken wij het mogelijk om voor mensen, 
die er al 100% uit zijn dat ze in Finishing Touch willen wonen, een woning te reserveren. We leggen op de 
volgende pagina’s uit wat je kunt doen en wanneer je dit kan doen in het presale proces.

Heb je vragen over de woningen, de planning, de procedure of andere zaken? Je kunt contact opnemen met de 
projectmakelaar via onderstaande contactgegevens.

Met vriendelijke groet,

Het verkoopteam van Finishing Touch

Kok Makelaars
Contactpersoon : Corné Kok
Emailadres : info@kok-makelaars.nl
Telefoonnummer : 010 – 450 67 77

De borg bedraagt 3.500,- euro. We begrijpen dat dit een stevig bedrag is. De woning halen we echter direct 
van de markt en er kunnen zich dus geen andere kandidaten meer aanmelden voor deze woning. Stel dat wij 
een reserveringsovereenkomst zonder borg of met een veel lagere borg zouden aanbieden en iemand ziet 
‘gemakkelijk’ van de reservering af, dan zijn wij genoodzaakt compleet opnieuw met de werving te beginnen. Dit 
kost geld en schaadt uiteraard de voortgang van het proces voor alle kopers. De borg krijg je uiteraard terug op 
het moment dat je de woning daadwerkelijk juridisch afneemt bij de notaris.
 
Definitieve aankoop na ondertekening van de contractstukken
We verwachten dat alle contractstukken rond half juni / begin juli gereed zijn waarna de koop- en 
aannemingsovereenkomst kunnen worden ondertekend. De projectmakelaar zal rond deze tijd contact met je 
opnemen voor het maken van een afspraak om de contractstukken te ondertekenen.
De woningen die niet zijn gereserveerd, worden na het gereedkomen van de contractstukken in de verkoop 
gezet en via reguliere verkoopkanalen onder de aandacht gebracht van geïnteresseerden.   

Als er meer kopers dan woningen zijn, dan kunnen teleurstellingen uiteraard niet worden voorkomen.  
Hiervoor vragen wij je begrip. 



De verkopende partij kan er voor kiezen om kandidaten die geen ontbindende voorwaarde voor financiering 
nodig hebben voorrang te geven. De verkopende partij behoudt dus het recht van gunning.

De geselecteerde kandidaten worden op dinsdag 31 mei of woensdag 1 juni gebeld door de projectmakelaar om 
een afspraak te maken voor een verkoopgesprek met financiële haalbaarheidstoets. Het is daarbij belangrijk om 
tijd vrij te maken in je agenda. We voeren deze gesprekken op zaterdag 4, dinsdag 7, woensdag 8, donderdag 9 
en vrijdag 10 juni op het kantooradres van De Hypotheker: Fluiterlaan 425, 2903 HN Capelle aan den IJssel.

In het verkoopgesprek met de projectmakelaar komen jouw persoonlijke woonwensen en motivatie aan de orde, 
zodat wij weten wie jij bent en hoe wij jouw woonwensen het beste kunnen vervullen.
Naast het verkoopgesprek wordt er een financiële haalbaarheidstoets gedaan door de projecthypotheekadviseur 
van De Hypotheker. Mede aan de hand van het vooraf ingevulde inschrijfformulier krijg je tijdens dit gesprek te 
horen of een hypotheek (mits die nodig is) haalbaar is. Ook worden de te verwachten maandlasten besproken. 
Zo weten zowel jij als wij of een hypotheek haalbaar (kun je een hypotheek krijgen voor het benodigde bedrag) 
en betaalbaar (vind jij dat er een betaalbare maandlast ontstaat, waarbij het leven ook nog leuk blijft) is.  
Omwille van privacy worden de gesprekken met de projectmakelaar en de projecthypotheekadviseur 
gescheiden van elkaar uitgevoerd, wel (zoveel mogelijk) aansluitend. 

De financiële haalbaarheidstoets bij De Hypotheker is gratis en vrijblijvend. Uiteraard staat het je vrij om bij 
andere hypotheekverstrekkers offertes aan te vragen en/of een hypotheek af te sluiten. 

Ben je helaas niet geselecteerd, dan ontvang je uiterlijk donderdag 2 juni hierover een e-mail van de 
projectmakelaar. Je blijft dan wel reserve kandidaat voor de woningen waarvoor jij je hebt ingeschreven. 
Wanneer jouw geselecteerde woningen niet worden gereserveerd, neemt de projectmakelaar hierover contact 
met je op om alsnog een verkoopgesprek met financiële haalbaarheidstoets in te plannen. Wij geven geen 
informatie over hoeveel reservekandidaten er zijn en op welke plek je op de reservelijst staat.

Reserveren van een woning
Bij een positieve uitslag van het verkoopgesprek en de financiële haalbaarheidstoets, kun je er voor kiezen om 
een woning te reserveren. 

Reserveringen worden realtime bijgehouden. Op de projectwebsite worden de reserveringen op de interactieve 
kaart weergegeven. Je ziet dan het huis ‘oranje worden’.
Reserveren doe je door middel van het ondertekenen van de reserveringsovereenkomst die je via de 
projectmakelaar ontvangt na een positieve uitslag van het verkoopgesprek en de financiële haalbaarheidstoets.

De reserveringsovereenkomst heeft dezelfde kracht als een koop-/aanneemovereenkomst: je zult dus eigenaar 
van het huis van je keuze worden. Een reserveringsovereenkomst is echter éénzijdig bindend. Wij verplichten ons 
tot levering, jij bent niet verplicht tot afname. Daarom vragen wij in dit geval om een borg.

Presale procedure

Op zaterdag 21 mei a.s. starten we de presale met een drive-thru, waar je het informatiepakket in ontvangst 
kan nemen. Tussen 11.00 en 13.00 uur zien wij je graag langs komen (rijden) op de drive-thru locatie aan de 
voorzijde van de Brede School Esse Zoom, Donge 11, 2911 CV Nieuwerkerk aan den IJssel.

De documenten van het informatiepakket zijn vanaf donderdag 19 mei om 12.00 uur ook te downloaden via de 
projectwebsite: www.essezoom-finishingtouch.nl

Schrijf je in vóór maandag 30 mei (09.00 uur)
Ga naar het inschrijfformulier op de projectwebsite en schrijf je in voor jouw favorieten en bepaal de volgorde 
van jouw voorkeur (bouwnummers).

Na het versturen van je inschrijfformulier ontvang je een bevestiging van inschrijving per e-mail. Pas als je deze 
hebt ontvangen, ben je ingeschreven. Vind je de bevestiging niet in je mailbox, controleer dan even je spambox. 

Bekijk eerst rustig het aanbod en schrijf je dan pas in. De snelheid van inschrijven is namelijk niet van belang 
voor selectie. Het is wel belangrijk om je in te schrijven voor de deadline. De deadline is maandag 30 mei vóór 
09.00 uur!

Schrijf je maximaal 1 keer in!
De gegevens die je invult op het inschrijfformulier, worden bij aankoop ook de gegevens op de koop- en 
aannemingsovereenkomst. Indien je samen met jouw partner koopt, mag jij je maar 1 keer inschrijven. Dubbele 
inschrijvingen of inschrijvingen waarbij partners onafhankelijk van elkaar hebben ingeschreven (met als doel 
samen tot koop over te gaan), zullen worden uitgesloten.

Geef je aan dat je geen financieringsvoorbehoud nodig hebt, dan kun je dat later (bij definitieve aankoop) niet 
meer wijzigen.  

Uitnodiging verkoopgesprek met financiële haalbaarheidstoets
Na het sluitmoment van inschrijving worden de inschrijvingen gecontroleerd op juistheid, volledigheid, 
(onverhoopte) dubbele inschrijvingen, etc. Vervolgens worden er door het verkoopteam 25 kandidaten 
geselecteerd. 

Bij de selectie van de kandidaten gaan we als volgt te werk:

• De voorkeur bouwnummers dienen als uitgangspunt bij de selectie
•  Is er één kandidaat met een eerste voorkeur voor een bepaald bouwnummer, dan wordt deze persoon 

uitgenodigd
•  Deze kandidaat gaat voor op inschrijvers met een tweede voorkeur voor dat bouwnummer omdat doorgaans 

een eerste voorkeur sterker is
•  Zijn er meerdere kandidaten met een eerste voorkeur voor dat bouwnummer, dan wordt de kandidaat 

willekeurig toegewezen
•  Als er geen kandidaten met een eerste voorkeur voor het betreffende bouwnummer zijn, dan wordt gekeken 

naar kandidaten met een tweede voorkeur voor dat bouwnummer
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