TIMELINE KOPERSBEGELEIDINGSTRAJECT d.d. 18-6-2020
56 woningen Puur Wonen Meerhoven te Eindhoven
01
GEFELICITEERD

wachten op vervulling ontbindende voorwaarden
regelen financiering

met de aankoop van uw woning!

02
KOPERSGESPREK

u wordt uitgenodigd voor een
kopersgesprek waarin we nader kennismaken,
het gehele proces toelichten, uw
ruwbouw- en afbouwwensen bespreken en
u hierin adviseren.

03
RUWBOUW

uw aangeleverde ruwbouwwensen worden verwerkt op de nultekening

u ontvangt de nultekening tezamen met de bevestiging per mail,
welke u controleert en accordeert

het aanleveren van al uw ruwbouwwensen
vóór de ruwbouwsluitingsdatum
NB Geen ruwbouw opties buiten de
standaard koperskeuzelijst mogelijk
het is van belang om in een vroegtijdig
stadium keuzes te maken, in verband
met het prefab bouwsysteem

04
SHOWROOMS

het oriënteren bij projectpartners en
showroom(s)
keukeninstallatie tekening verstrekken of
akkoord aan onze keukenleverancier
badkamer/toilet tekeningen verstrekken of
akkoord aan onze sanitair en tegelleverancier
digitale tool betreffende keuze binnendeuren
digitale tool betreffende keuze trappen
keuze zonnepanelen

06
AFBOUW

het aanleveren van al uw afbouwwensen
vóór de afbouwsluitingsdatum
NB Kopersopties buiten de standaard keuzelijst
op aanvraag / ter beoordeling door Giesbers

uw aangeleverde afbouwwensen worden verwerkt op de realisatietekening
u ontvangt de realisatietekening tezamen met de totaalbevestiging
per mail, welke u controleert en accordeert

07
KOPERSWENSEN

na uw goedkeuring op de realisatietekening
en bijbehorende totaalbevestiging geeft
u opdracht tot het uitvoeren van de
door u gewenste opties en wordt
uw woning 'in productie' genomen

08
UITVOERING

wij vinden het erg belangrijk dat de kopers
betrokken zijn bij het gehele proces, daarom
wordt u uitgenodigd voor een start bouw
evenement en wordt u tijdens de uitvoering
op de hoogte gehouden door middel
van nieuwsbrieven en kijkdagen

start bouw
ruwbouw kijkdag
afbouw kijkdag

09
INMEETMOMENT

wij organiseren een inmeetmoment
voor uw eigen onderaannemers

10
VOORSCHOUW

controle vooruitlopend op de oplevering

11
OPLEVERING

... en dan de langverwachte oplevering!
de woning bezemschoon opgeleverd
na het ondertekenen van het
Proces-verbaal van oplevering, ontvangt u
de sleutels van uw woning en kunt u
verder aan de slag

12
NAZORG

na de oplevering draagt kopersbegeleiding
het stokje over aan nazorg

u kunt verdere informatie en toelichting op het
gehele proces opvragen bij uw kopersbegeleider
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