Haarlem, 1 mei 2019

Geachte heer, mevrouw,
Wij danken u hartelijk voor uw interesse in het project Hof van Leijh te Haarlem en overhandigen u
hierbij met genoegen de verkoopdocumentatie.
Hof van Leijh
De oude Slachthuisbuurt in Haarlem ondergaat een totale metamorfose en wordt getransformeerd
tot een hippe wijk. Het nieuwbouwproject Hof van Leijh is een klein maar belangrijk onderdeel van
die transformatie. De 21 duurzame koopwoningen in dit project hebben een achtertuin en eigen
parkeerplaats op het binnenterrein. Gelegen op circa 10 minuten fietsafstand van het centrum van
Haarlem, nabij uitvalswegen, het strand en bos. Kortom een fijne plek om te wonen en op te groeien.
Inschrijfprocedure
De verkoopdocumentatie bestaat uit de brochure, de prijslijst en het inschrijfformulier waarop u
uw keuze voor een bouwnummer kunt aangeven. Wij adviseren u meerdere bouwnummers op te
geven zodat wij, indien wij uw eerste keuze niet kunnen honoreren, een inzicht hebben in uw
verdere voorkeur.
Wacht u daar niet te lang mee, want de inschrijvingstermijn sluit op woensdag 8 mei 2019 om
15.00 uur.
Toewijzingsprocedure
Voor het project is een voorrangsregeling van toepassing. Onder voorwaarden hebben huishoudens
die een sociale huurwoning in Haarlem of Heemstede achterlaten voorrang bij de toewijzing. Op het
inschrijfformulier staat hierover alles vermeld. Leest u deze procedure goed door!
Maar ook als u inwonend bent, een koopwoning achterlaat of een woning huurt die niet gelegen is
in Haarlem of Heemstede, maakt u uiteraard kans om een woning in dit project te kopen. Schrijft u
zich dus gerust in.
Op vrijdag 10 mei 2019 zal de toewijzing plaatsvinden. Een loting kan onderdeel uitmaken van deze
toewijzing. Indien u bent geselecteerd, wordt u uitgenodigd voor een vrijblijvend informatiegesprek.
Tijdens dit gesprek informeren wij u over alle zaken die betrekking hebben op het koopproces
alsmede de financiële aspecten. Wij verwachten dat de gesprekken vanaf maandag 13 mei 2019
zullen plaatsvinden. Indien wij u geen woning kunnen toewijzen dan ontvangt u van ons per e-mail
bericht dat u op de reservelijst bent geplaatst.
Wij wensen u veel plezier met het doornemen van de verkoopdocumentatie en zien uw inschrijving
met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Verkoopteam Hof van Leijh

