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Kennismaken klantadviseur
Ik ben Madelon Oome, de klantadviseur van dit project. Inmiddels heb 
ik de eerste kopers al gesproken en heb ik al meerdere 
woonwensenafspraken in de agenda gepland staan. 

Heb ik nog geen afspraak met u gemaakt? Dan zal ik nog telefonisch 
contact met u opnemen om het woonwensgesprek in te plannen.

In dit gesprek kijken we onder andere naar de keuzes die je kunt 
maken voor het meer- en minderwerk en licht ik het een en ander toe 
van het proces en ons portaal HOOMCTRL. 

Ik kan me voorstellen dat er veel op u afkomt en u overal rustig over na 
wilt denken. Als klantadviseur ben ik er om te helpen bij het maken van 
de keuzes. 

Dus heeft u vragen over het appartement, het meer- en minderwerk of 
over het bouwtraject, neem gerust contact met mij op. Op de laatste 
pagina van deze update en in de kopershandleiding vindt u mijn 
contactgegevens 
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Start bouw
Een van de grote vragen is waarschijnlijk: “Wanneer gaan 
jullie starten met de bouw?” Ik begrijp dat u ook nieuwsgierig 
bent naar de planning en voortgang in de procedure. 

Ik ben blij u te kunnen melden dat het bestemmingsplan is 
vastgesteld op 30-04-2021, naar verwachting is deze eind 
juni onherroepelijk. Vervolgens kan de omgevingsvergunning 
worden afgegeven. Deze zal naar verwachting eind 
augustus ook onherroepelijk zijn. 

Dit betekent niet dat er nu niets gebeurt….zoals u wellicht 
heeft gezien zijn onlangs de meeste bomen op het terrein 
gekapt. 

Ondertussen worden er door onze afdeling uitvoering de 
nodige voorbereidingen en inkopen gedaan zodat we rond 
oktober kunnen starten met de sloop van de manege en 
aansluitend nog dit jaar te kunnen starten met de bouw.
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Wat u zelf nu al kunt 
doen: Voorbereiden 
passeren leveringsakte 
bij de notaris
U kunt zich nu al voorbereiden door alvast te zorgen dat 
uw financiering of hypotheekdossier compleet is. Indien 
alles volgens planning verloopt kunt u dan net na de 
zomervakantie naar de notaris voor de overdracht 



Voorbereiden op het woonwensengesprek en de 
showroombezoeken
Het kopen van een nieuwbouwwoning kan best lastig zijn. U koopt iets 
vanuit een brochure en tekeningen zonder dat u ook maar een stap 
binnen hebt gezet. 

En nu u een nieuwbouwwoning heeft gekocht, komt er nog veel meer op 
u af. Afspraken met makelaars, de klantadviseur en de showrooms. 
Keuzes maken waar u eerder nog niet over na hebt gedacht. 

Om inzichtelijk te maken hoe het proces naar een nieuwbouwwoning van 
Gebroeders Blokland eruit ziet, hebben we een klantreis geïllustreerd. 
Hieronder ziet u de afbeelding, maar deze is op dit formaat minder goed 
leesbaar. U vindt deze ook op bladzijde 74 en 75 in de brochure en op de 
volgende pagina van deze update in groot formaat. 

Om u goed voor te bereiden op het woonwensengesprek kunt ook 
nogmaals de kopershandleiding doornemen. Deze vindt u ook op de 
website bij het kopje downloads, of via deze link 
https://www.woneninprinsenpark.nl/files/downloads/Kopershandleiding.pdf
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Vragen?
Heeft u vragen over deze update? Dan kunt u rechtstreeks contact 
met mij opnemen. Via ons klantportaal HOOMCTRL kunt u een 
bericht sturen. 

Heeft u liever telefonisch contact? Ik ben te bereiken op 
telefoonnummer 06-57 44 73 17 en bereikbaar op maandag & vrijdag 
tussen 8.00 en 17.00 uur en op dinsdag& donderdag tussen 08.00 en 
12.00 uur. 

Omdat ik ook regelmatig woonwensen gesprekken voer, lukt het me 
niet altijd om de telefoon op te nemen. Indien u een voicemailbericht 
inspreekt, bel ik u op een later moment terug.

Met vriendelijke groet, 

Madelon Oome
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