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• Na de inschrijfperiode worden de 
 zelfbouwkavels verloot door de projectnotaris. 

• Je ontvangt zo spoedig mogelijk bericht van ons  
 over de uitslag van de loting. 

• Ben je uitgeloot? Dan word je automatisch op 
 de reservelijst geplaatst. 

LOTING RESERVERINGSPERIODE 
 • Er is een vrijblijvende kosteloze reserveringsperiode van één   
 maand nadat je een zelfbouwkavel hebt toegewezen gekregen. 

• In deze periode nodigen wij je graag uit voor een persoonlijk 
 gesprek, waarin we uitleggen hoe het proces van het kopen 
 van een zelfbouwkavel verloopt.

• Neem nu zelf zo spoedig mogelijk contact op met een aannemer  
 en een financieel adviseur.

INSCHRIJVEN
 De verkoop van het project is gestart! 
Je kan je inschrijven zolang de inschrijf-
periode duurt. Dit is het begin van de 
reis naar jouw droom(t)huis op je eigen 
zelfbouwkavel in Meerstad!

OPTIEOVEREENKOMST
 • Voordat de reserveringsperiode eindigt (of aan het   
 einde van de reserveringsperiode), maak je   
 de beslissing of je voor een betaalde optie wilt    
 gaan of dat je van de zelfbouwkavel af ziet. 
   
• Kies je voor de betaalde optie? Dan kun je na de   
 eerste optieperiode deze nog één keer betaald 
 verlengen. 

AANKOPEN VAN DE KAVEL
 • Na de (verlengde) optieperiode neem je het besluit of je overgaat tot   
 aankoop van de zelfbouwkavel. Dit geef je per e-mail of telefonisch aan bij 
 onze verkoopadviseur. 

• Ga je over tot aankoop van de zelfbouwkavel? Dan zorgen wij ervoor dat de  
 koopovereenkomst voor ondertekening wordt opgemaakt. Je betaalde 
 optievergoedingen worden bij de notaris verrekend.

DE NOTARIS
 • Na ondertekening van de koopovereenkomst door 
 beide partijen, regelen wij dat de getekende 
 koopovereenkomst naar de projectnotaris wordt 
 gestuurd. 
     
• De notaris neemt contact met je op om een afspraak te  
 maken voor aktepassering. 

• Gefeliciteerd je bent nu in het bezit van je eigen 
 zelfbouwkavel in Meerstad!

START BOUW EN OPLEVERING
 • Na aktepassering is de zelfbouwkavel van jou. Als alle vergunningen zijn 
 verleend kan het bouwen van start gaan!

• Er zijn termijnen gesteld wanneer de start van je toekomstige (t)huis uiterlijk  
 moet beginnen en wanneer je droom(t)huis uiterlijk opgeleverd moet worden.  
 Meer hierover lees je in onze algemene verkoopvoorwaarden die je krijgt bij je  
 koopovereenkomst.
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HÉ TOEKOMSTIGE ZELFBOUWER!
We hebben voor jou een algemeen stappenplan gemaakt. Met behulp van deze 
zeven stappen willen we je meenemen in de reis naar de aankoop van een 
zelfbouwkavel in Meerstad. Voor de specifieke details verwijzen we je naar de 
inschrijf- en verkoopprocedure van het betreffende project. 

HOE BOUW IK MIJN 
EIGEN DROOM(T)HUIS?
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