
 

 

 

ETTEN-LEUR, 15 OKTOBER 2022 

Beste geïnteresseerde, 

 

Wat fijn dat u geïnteresseerd bent in het prachtige Project De Hoogschout. 

 

Nederlandse Bouw Unie ontwikkelt en bouwt het plan De Hoogschout, te Etten-Leur, bestaande uit 

40 luxe koopappartementen met een woningoppervlakte tussen de 88 m2 en 198 m2 en allemaal 

voorzien van een privé parkeerplaats en een berging. 

Globale planning 

Onderstaand de globale planning: 

 - zaterdag 15 oktober 2022, 10:00 – 12:00 uur  start verkoop 

  - dinsdag 25 oktober 2022, tot 23:59 uur  sluiting inschrijftermijn 

 - donderdag 27 oktober 2022    toewijzen aan kandidaten 

 - maandag 31 oktober 2022    start verkoopgesprekken 

 - naar verwachting voorjaar 2023   start bouw 

 - naar verwachting 3e kwartaal 2024   opleveringsprognose 

Verkoopinformatie 

In de prachtige verkoopbrochure vindt u een toelichting op het plan met impressies van de 

verschillende woningtypen, sfeerplattegronden, technische en aankoop informatie. De brochure is 

zowel fysiek als digitaal beschikbaar, evenals de prijslijst. Op de website www.dehoogschout.nl vindt 

u onder ‘aanbod’ een interactieve kaart waarbij u door de verschillende woningtypen kunt scrollen. 

Als u doorklikt op een bouwnummer kunt u per bouwnummer de bouwkundige verkooptekeningen 

downloaden, alsmede de informatie over de meer- en minderwerklijsten, varianten, bergingen en 

parkeerplaatsen.  

U bent vanaf 17 oktober natuurlijk ook van harte welkom om de fysieke brochure op te halen bij één 

van de makelaarskantoren. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.  

Keuze voor uw droomappartement gemaakt?  

Schrijf u dan áltijd officieel in via de website www.dehoogschout.nl De inschrijving gaat volledig 

digitaal en u kunt tot maximaal 3 voorkeuren aangeven.  

Inschrijven 

Bij het inschrijfformulier heeft u ook de mogelijkheid om een financiële check toe te voegen. 

Hiermee vergroot u uw kansen bij de toewijzing. Een format van de financiële check is te vinden op 

de projectwebsite.  

Officieel inschrijven kan tot en met 25 oktober 23:59 uur.  

Procedure toewijzing  

Na afloop van de inschrijftermijn worden de appartementen toegewezen. Hierbij streven wij naar 

een zo optimaal mogelijke bezetting van de bouwnummers. Er wordt toegewezen aan de meeste 

concrete kandidaten, waarbij wij proberen tegemoet te komen aan de hoogste voorkeur van de 

kandidaat.  

http://www.dehoogschout.nl/
http://www.dehoogschout.nl/


Het meest concreet bent u als uit uw inschrijving blijkt dat uw financiële positie zodanig is dat de 

aankoop van het betreffende appartement ook daadwerkelijk mogelijk is. Het toevoegen van de 

eerdergenoemde financiële check voorziet hierin.  

Wanneer hoort u van ons of u in aanmerking komt voor een optie? 

Vrijdag 28 oktober nemen de makelaars contact op met de kandidaten voor wie een appartement is 

gereserveerd.  

Een appartement toegewezen?  

Alle kandidaten aan wie een appartement is toegewezen, worden gebeld met het goede nieuws. De 

makelaar maakt dan meteen een afspraak met u voor een verkoopgesprek. Tijdens dit persoonlijke 

gesprek vertellen wij u alles over het project De Hoogschout, het voor u gereserveerde appartement 

en informeren wij u over wat er allemaal komt kijken bij het kopen van een nieuwbouwwoning. Gaat 

u over tot aankoop, dan volgt daarop het tekenen van de koop-aanneemovereenkomst.  

Geen woning toegewezen?  

De kandidaten aan wie geen appartement is toegewezen, ontvangen daarover een e-mail met de 

mededeling dat zij reserve-kandidaat zijn (voor de bij inschrijving opgegeven bouwnummers). Als er 

een kandidaat afvalt, wordt dezelfde toewijzingsprocedure gevolgd voor het vrijgekomen 

appartement. Het is dan ook niet mogelijk om u in de mail te laten weten op welke plaats u staat op 

de reservelijst.  

Onze makelaars staan voor u klaar 

Wij begrijpen dat er veel informatie op u afkomt bij de keuze van uw nieuwe thuis. Neem de tijd om 

alle informatie door te nemen en bij eventuele vragen staan de makelaars voor u klaar. Bellen, 

mailen, videobellen of een afspraak maken, neem contact met hen op, op de wijze die u het beste 

uitkomt.  

Veel plezier bij het uitkiezen van uw nieuwe thuis! Wij kijken uit naar uw inschrijving.  

 

Namens team De Hoogschout, 

 

 

Loek Storms  

Heijblom Makelaardij 

T: 06-53 83 66 90 

 

 

 

 

 

 

 

Bart Kimenai 

Storimans & Partners 

T: 06-20 42 60 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patricia van de Wijer 

Van der Sande 

Nieuwbouwmakelaars 

T: 06-20 95 92 90 

 


