
Na de toewijzing wordt u door Van Daal Makelaardij   

uitgenodigd -op kantoor of online- voor een informa-

tief gesprek over De Hooghe Delft en het bouw-

nummer. Alle vragen kunnen op dat moment gesteld 

worden zodat u een goede beslissing kunt nemen 

over deze belangrijke aankoop. 

De bouw zal naar verwachting in het voorjaar van 

2023 starten. Voorafgaand zal de notariële levering 

plaatsvinden. De verwachte bouwtijd is 2,5 tot 3 

jaar, afhankelijk van externe factoren kan dit sneller 

of langer duren. Hoe sneller de woningen verkocht 

zijn, hoe sneller er gestart kan worden.

Medio 2025 verwachten we u de sleutels van 

uw nieuwe woning te kunnen overhandigen. 

En kan het grote genieten beginnen. 

Het complete complex wordt gebouwd door  

Vink Bouw. U sluit de aannemingsovereenkomst  

ook met deze partij. Vink Bouw is aangesloten bij 

Woningborg, wat extra zekerheid biedt voor de koper 

tijdens en na de bouw. Na ondertekening van de  

aannemingsovereenkomst is de kopersbegeleider van 

Vink Bouw uw aanspreekpunt. Hij/zij helpt u met vragen 

tijdens het bouwproces, adviseert u bij vragen over 

meer- en minderwerk en informeert u over de gang van 

zaken. U wordt uitgenodigd voor een gesprek en daar-

naast kunt u diverse showrooms bezoeken.

Als geïnteresseerde wordt u al eerste op de hoogte 

gebracht van de start verkoopdatum. Het toewijzen 

van de appartementen gebeurt in de volgorde van 

inschrijving. Dat wil zeggen: wie het eerst komt, wie 

het eerst maalt.
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Tekenen contracten

Indien u na het informatiegesprek tot aan-

koop wil overgaan, krijgt u een uitnodiging 

om het contract te tekenen. Zodra de bouw 

van de woning definitief doorgaat, wordt u 

door de notaris uitgenodigd om de leve-

ringsakte en hypotheekakte te passeren. 

Het is verstandig om de hypotheek rond te 

hebben zodra u in de gelegenheid wordt 

gesteld de akte te passeren.

Disclaimer: aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 


