
  

 

 

Wat enorm leuk dat u geïnteresseerd bent in het project van 8 woningen te Stiens. Wilt  

u zich inschrijven om in aanmerking te komen voor een woning op ‘t Steenslân te Stiens?  

Lees dan onderstaande informatie over de verloop van het verkoopproces. 

 

Start verkoop  

Op zaterdag 17 maart tussen 10.00 en 14.00 uur in de Skalm te Stiens vindt de start verkoop 

plaats. Tijdens de start verkoop kunt u alle informatie over de woningen in ontvangst nemen. 

Bouwbedrijf Kimsma en Planhus zijn aanwezig om antwoorden te geven op uw vragen. Er is 

ook een adviseur van Hypotheek Friesland uit Leeuwarden uitgenodigd. U kunt daar 

vrijblijvend informatie krijgen over de financieringen.   

 

Inschrijven 

U kunt zich via het digitale inschrijfformulier of bij de start verkoop inschrijven als potentiele 

koper. U kunt zich inschrijven voor één of meerdere voorkeurswoningen. De inschrijfperiode 

is vanaf donderdag 8 maart tot en met vrijdag 23 maart tot 16:00 uur. De volledig ingevulde 

en ondertekende inschrijfformulieren mogen worden afgegeven of worden verstuurd naar 

Planhus, Harlingerstraatweg 2, 8916BB te Leeuwarden. U kunt het formulier ook mailen naar 

info@planhus.nl. U krijgt een bevestiging dat uw inschrijfformulier ontvangen is.  

 

Wet op privacy 

Natuurlijk houden wij ons aan de wet op privacy. We gaan zorgvuldig met uw persoonlijke 

gegevens om. Wij gebruiken uw gegevens alleen om goed te kunnen beoordelen of u de 

woning kunt financieren. In het verleden is namelijk vaak gebleken dat mensen zich 

inschrijven, maar de woning niet kunnen betalen. Dit voorkomt teleurstellingen en 

vertragingen in het verkoopproces. Voor het toewijzen van een woning is de hoogte van uw 

inkomen niet bepalend.  

 

Toewijzen van woningen  

In de week van maandag 26 maart worden de woningen toegewezen. U wordt bij het 

toekennen van de optie uitgenodigd voor een kennismakingsafspraak. De optie heeft een 

geldigheidsduur van 2 weken.  

Op het moment dat uw voorkeurswoning niet aan u wordt toegekend wordt u als 

reservekandidaat genoteerd. Mocht de potentiele koper af zien van de koop van uw 

voorkeurswoning kunt u alsnog een optie krijgen.  

 

Wilt u meer informatie?  

Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op of bezoek www.planhus.nl 

mailto:info@planhus.nl

