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NIEUWSBRIEF VAN GEMEENTE HEUSDEN 10/03/15
Unieke kans: reserveren van een kavel!
De Kavelwinkel van de gemeente Heusden biedt u nu een zeer
unieke mogelijkheid. U kunt uw gedroomde kavel kopen onder
voorwaarde dat u uw huidige woning heeft verkocht. Met de
koopovereenkomst op zak, kunt u zonder financiële zorgen verder
gaan met de verkoop van uw huidige woning. Dat geeft rust, dat
geeft zekerheid. En als u uw woning heeft verkocht, wordt u
eigenaar van uw eigen kavel.
Hoe gaat het in zijn werk?
U kunt bij de Kavelwinkel van de gemeente Heusden uw
gedroomde kavel reserveren voor een periode van vier (4)
maanden. De 500 euro aan reserveringskosten die u hiervoor
betaalt, krijgt u terug als u het kavel koopt. Heeft u in die periode
uw woning nog niet verkocht, dan kunt u aansluitend een
koopovereenkomst met ons afsluiten onder de voorwaarde dat u
uw huidige woning binnen zes (6) maanden verkoopt. Ook dit kost
u 500 euro. Heeft u in die periode uw huidige woning verkocht, dan
bent u eigenaar van uw bouwkavel. Wij brengen dan de eerste 500
euro (reserveringskosten) in mindering op de koop. Lukt het u niet
om in de extra zes maanden uw huidige woning te verkopen, dan
kunt u de voorlopige koopovereenkomst ontbinden. Zonder verdere
verplichtingen (helaas kunnen we de tweede 500 euro niet
retourneren).

Interesse?
Wilt u weten of deze unieke optie voor u mogelijk is? Maak dan een
afspraak. De MogelijkMakers komen graag bij u thuis voor een
kennismaking en eerste adviesgesprek.
Kijk ook eens op de website www.dekavelwinkel.nl. Daar vindt u
een overzicht van de kavels die in de gemeente Heusden te koop
zijn.
De MogelijkMakers
Gemeente Heusden
Postbus 41
5250 AA Vlijmen
telefoon: 14 073
email: dekavelwinkel@heusden.nl

contact aanmelden / afmelden

Deze nieuwsbrief is met de grootste zorg samengesteld. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de afdeling Communicatie van de
gemeente Heusden, telefoon: 14 073, communicatie@heusden.nl. Aan de informatie in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.

