Even voorstellen: uw kopersbegeleider
Karin Spronck is uw kopersbegeleider. Zij ondersteunt u bij het
maken van keuzes en is uw aanspreekpunt gedurende de bouw van
uw woning.
Karin is professioneel en gedreven in haar werk. Daarbij kan ze
putten uit jarenlange ervaring als kopersbegeleider. Ze is
geïnteresseerd en open. Hierdoor ervaren onze klanten haar als een
toegankelijke, prettige gesprekspartner. Op professionele wijze
helpt ze klanten om die keuzes te maken die bijdragen aan de
realisatie van hun woonwensen.
Dit mag u van uw kopersbegeleider verwachten
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Onze kopersbegeleider is uw aanspreekpunt vanaf het moment dat u de koop- /
aannemingsovereenkomst heeft getekend, totdat uw nieuwe woning wordt opgeleverd. U
kunt bij haar terecht met al uw vragen over uw toekomstige woning en de bouw ervan.
In een persoonlijk gesprek worden alle aangeboden kopersopties met u doorgenomen.
Daarbij staan úw woonwensen centraal. Misschien staan die niet in de koperskeuzelijst. We
nodigen u van harte uit om deze toch te bespreken. Daar is ruimte voor. We kijken dan samen
met u of we uw wensen toch kunnen verwezenlijken.
Uw wensen worden vertaald in een offerte en tekeningen. Zo kunt u controleren of dat uw
wensen juist vertaald zijn.
U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de werkzaamheden waarvoor u ons opdracht
geeft. Uiteraard dragen wij er zorg voor dat onze uitvoering en partners over uw keuzes
worden geïnformeerd.
In de bouwfase worden er regelmatig kijkmiddagen en andere bijeenkomsten georganiseerd
om u op de hoogte te houden van de bouw en oplevering van uw woning. Daarnaast
informeren wij u via (online) nieuwsberichten.

Dit verwachten wij van u
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Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, vragen wij u om het koperskeuzegesprek
goed voor te bereiden. U kunt daarbij nagaan welke functie u aan iedere ruimte wilt geven en
hoe u deze wilt inrichten. Hieruit volgt de informatie die u nodig heeft om uw woning aan te
laten passen aan uw persoonlijke voorkeur en omstandigheden.
U kunt inspiratie halen uit de koperskeuzelijst maar ook eigen wensen inbrengen.
Voor de inrichting van uw keuken en sanitaire ruimtes werken wij samen met
projectleveranciers. U dient tijdig een afspraak te maken met de betreffende showrooms om
uw keuzes te maken.
Wij verwachten dat u zelf de sluitingsdata in de gaten houdt en ons tijdig informeert over uw
koperskeuzes. Opdrachten dient u uiterlijk op de sluitingsdatum aan ons te verstrekken. Zodra
het kan, informeren wij u welke sluitingsdata voor u van toepassing zijn.

Het kopen van een nieuwbouwwoning moet een leuke, zorgeloze ervaring zijn. Wij helpen u daar
graag bij!
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