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Amersfoort, 12 oktober 2017					

Geachte heer, mevrouw,
Met veel plezier overhandigen we u de brochure, de prijslijst en overige verkoopdocumentatie van
Your Us 15 new build aan de Marshalllaan en Bernadottelaan te Utrecht.
In deze documentatie leest u alles over het project en geven we u inzicht in de verschillende type woningen, L en XL.
Your Us 15 new build bestaat uit 2 L-vormige blokken met in totaal 24 energiezuinige, modern vormgegeven,
ruime woningen, te weten: 16 royale tussenwoningen met voor- en achtertuin, 4 hoekwoningen op extra grote kavels
met tuin rondom, 2 ruime eindwoningen met voor- en achtertuin, en 2 opvallend grote ‘specials’ met 2 dakterrassen,
en een zij- en voortuin.
inschrijfformulier
Indien u geïnteresseerd bent in één van de woningen verzoeken wij u zich, indien u dat niet al gedaan heeft, aan te
melden via de website. Binnen uw eigen account treft u een inschrijfformulier aan dat we graag zo volledig mogelijk
ingevuld ontvangen. U hebt de mogelijkheid meerdere voorkeuren op het formulier aan te geven. Wij adviseren u dit
ook te doen. U kunt ervoor kiezen een bod uit te brengen op een of meerdere woningen van uw voorkeur. Bij meerdere
biedingen op een bepaald bouwnummer zal er een toewijzing plaatsvinden. Het hoogst uitgebrachte bod heeft hierbij
voorrang. Biedingen lager dan de V.O.N.-prijs zoals aangegeven op de prijslijst worden niet in behandeling genomen.
U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving. Het inleveren van meerdere inschrijfformulieren voor dezelfde
woningen is niet toegestaan.
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Indien wij u een optie kunnen verlenen op één van de woningen, informeert de makelaar u hier telefonisch over.
Indien u niet tot de gelukkigen behoort, ontvangt u hiervan per mail bericht en komt u automatisch op de reservelijst.
De makelaar zal een afspraak met u inplannen voor het verkoopgesprek en indien wenselijk ook een hypotheekgesprek,
op het kantoor van Brecheisen.
Bedankt voor uw belangstelling en we zien uw inschrijving graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Heijmans Vastgoed BV
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