
 

 

 

INSTRUCTIES EN SPELREGELS 
De Ruiter Uden  

 

Bedankt voor je interesse in nieuwbouwproject De Ruiter in Uden. In Uden is het heerlijk wonen. 

Het totale project bestaat uit ongeveer 165 woningen. Van Wanrooij realiseert binnen dit 

plangebied 29 gevarieerde koopwoningen.  

 

Vanaf nu is het mogelijk om een woning te reserveren. De inschrijving hiervoor loopt tot en met 

donderdag 9 februari a.s. 9.00 uur. De plattegronden per type, situatiekaart en de prijslijst staan 

online op de website: www.de-ruiter-uden.nl. Het inschrijven doe je digitaal via de vragenlijst op 

de website. Je kan maximaal 3 voorkeuren opgeven. Hoe de reservering werkt lees je hieronder. 

 

De spelregels 

• Per huishouden is slechts één inschrijving toegestaan. 

• Indien er slechts één inschrijver is op een bouwnummer, dan wordt de woning voor de 

bewuste inschrijver gereserveerd.  

• Zijn er meerdere inschrijvingen op een bouwnummer, dan wordt de woning gereserveerd 

voor de meest geschikte kandidaat o.b.v. de vragenlijst. 

• Hiervoor wordt een reserveringsovereenkomst aangegaan, deze geeft je het eerste recht 

van koop op de woning van jouw voorkeur. 

• Aan de overeenkomst zitten verder geen verplichtingen maar geeft jou enkel de zekerheid 

dat je de woning definitief kunt kopen wanneer de verkoop officieel start.  

• In de tussentijd worden de contractstukken verder uitgewerkt. Na ontvangst van de 

definitieve stukken wordt de koopovereenkomst aangegaan.  

 

Uitslag van de toewijzing 

Wij streven ernaar om je uiterlijk woensdag 15 februari a.s. over de toewijzing te informeren. Krijg 

je in eerste instantie helaas geen woning toegewezen, dan plaatsen wij jou automatisch op de 

reservelijst, welke je voorrang geeft als er een woning vrijkomt.  

 

Vragen? 

Voor vragen over De Ruiter of over het reserveringsproces, kan je te allen tijde contact opnemen 

met de makelaar: 

 

Van der Krabben Makelaardij    Bernheze Makelaars 

Velmolenweg 165     Bitswijk 10  

5404 LC Uden      5401 JB Uden  

0413-25 70 33      0413-24 38 18 

nieuwbouw@krabben.nl    nieuwbouw@bernheze.nl   
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