
Je kunt in aanmerking komen voor een loft in ‘t Lofthuys door het invullen van het digitale inschrijfformulier. Om 

de toewijzing van de lofts door Hegeman Bouwteam zorgvuldig te kunnen uitvoeren is het van belang dat je het 

inschrijfformulier zo compleet mogelijk invult en op tijd verstuurt. 

De inschrijfvoorwaarden en toewijzingsprocedure zijn als volgt:

Vanaf de start verkoop is alle verkoopdocumentatie beschikbaar op de website www.lofthuys.nl  

Je kunt het inschrijfformulier digitaal insturen van woensdag 9 november tot en met uiterlijk dinsdag 22 

november 2022. 

Inschrijver en (eventueel) partner verkla(a)r(t)en de gevraagde gegevens naar waarheid te hebben 

ingevuld. Tevens verklaart hij/ verklaren zij slechts één gezamenlijke inschrijving te hebben ingevuld.

Het inschrijven is geheel vrijblijvend, zowel de ingeschrevene(n) als de verkoper verplichten zich niet 

tot koop of verkoop. Bij schriftelijke toewijzing aan de inschrijver(s), is/zijn de inschrijver(s) de eerste 

kandidaat voor een loft.  

Uiterlijk donderdag 24 november 2022 vindt de toewijzing plaats. De gelukkigen worden hierover zo spoe-

dig mogelijk na de toewijzing geïnformeerd. Indien je niet direct een loft krijgt toegewezen, ontvang je per 

e-mail bericht hierover.

Indien je onverhoopt geen loft toegewezen krijgt, kom je op de reservelijst. Wanneer degene die een loft 

krijgt toegewezen uiteindelijk toch van de koop afziet, wordt deze loft aan één van de inschrijvers op de 

reservelijst toegewezen. Hierbij wordt rekening gehouden met de bij de inschrijving opgegeven voorkeuren.

Na de toewijzing zal Hegeman Bouwteam de geïnteresseerden die een loft krijgt toegewezen uitnodigen 

voor een afspraak.  

Alle afspraken vinden plaats vanaf maandag 28 november 2022 en worden persoonlijk met je ingepland 

in de showroom van Hegeman Bouwteam in Twello. Tijdens deze afspraak wordt het project en het traject 

tot realisatie van jouw eigen loft toegelicht. Ook is er alle gelegenheid om jouw vragen te beantwoorden.  

  

Na de afspraak ontvang jij een koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst (Woningborg).

Indien in het initiatiefgesprek blijkt dat een match op basis van budget of woonwensen niet mogelijk is, 

dan trekt Hegeman de toewijzing in en kom je op de reservelijst. 

De voorlopige prognose start bouw is maart 2023
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Wij hopen je met deze toelichting voldoende duidelijkheid te hebben gegeven over de procedure om in aanmer-

king te komen voor één van de lofts in ‘t Lofthuys in Twello. Heb je toch nog vragen? Stel ze ons gerust!

     INSCHRIJFVOORWAARDEN ‘T LOFTHUYS


