Inschrijfprocedure en criteria woningen en appartementen Hof van Liz te Leusden
16 oktober 2020

1. Voorrangsregel
De gemeente Leusden heeft vastgesteld dat inwoners, en oud inwoners, van Leusden voorrang krijgen tijdens de
toewijzing van de woningen en appartementen in Hof van Liz. Om de druk op de woningmarkt verlagen en de
doorstroming te bevorderen is deze toewijzingsregel van kracht en geldt voor 50% van het aanbod in Hof van Liz.
Deze voorrangsregel is alleen van toepassing bij de eerste inschrijving en toewijzing.
Daarna kunnen de woningen en de appartementen vrij verkocht worden aan mensen voor wie deze voorrangregel
niet van toepassing is.

2. Inschrijving
Om in aanmerking te komen voor een woning of appartement in Hof van Liz is inschrijving via de projectwebsite
verplicht. Op het inschrijfformulier kunt u uw 1ste voorkeursnummer opgeven, gevolgd door uw overige voorkeuren
(advies: geef deze nummers ook op).
Het inschrijfformulier kan uitsluitend digitaal ingevuld worden via uw persoonlijke account op de website
www.hofvanliz.nl.
Inschrijftermijn: inschrijving is uitsluitend mogelijk vanaf start verkoop vrijdag 16 oktober 12.00 uur tot en met
maandag 2 november 2020, 17.00 uur.

3. Toewijzingscriteria
Om in aanmerking te komen voor de voorrangsregel die vanuit de gemeente Leusden voor een woning of
appartement is vastgesteld, dient u te voldoen aan de volgende criteria:
1. Inwoner Leusden; De koper, of – als het twee kopers zijn – één van de kopers dient tenminste 1 jaar
inwoner te zijn van Leusden. Zodra u een woning of appartement toegewezen heeft gekregen, toont u
tijdens het 1e gesprek met de makelaar een recent uittreksel ‘Basisregistratie personen (BRP)’.
2. Woonachtig geweest in Leusden voor tenminste 5 jaar; De koper, of – als het twee kopers zijn – één
van de kopers dient tenminste 5 jaar woonachtig te zijn geweest in Leusden. Zodra u een woning of
appartement toegewezen heeft gekregen, toont u tijdens het 1e gesprek met de makelaar een recent
uittreksel ‘Basisregistratie personen (BRP)’ voorzien van uw woonhistorie.
Let op: dit dient u extra aan te geven bij het opvragen van dit uittreksel.
3. Uittreksel ‘Basisregistratie personen (BRP)’; Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan één maand. Een
uittreksel BRP kunt u online aanvragen via uw DigiD. Voor een uittreksel BRP hoeft u niet naar het
gemeentehuis. Binnen vijf werkdagen krijgt u het uittreksel thuis gestuurd. Is online aanvragen niet
mogelijk dat kunt u hiervoor een afspraak inplannen aan de balie burgerzaken.

