
 
 
 
 
 
 
  
 

De Kolk fase 3 is in verkoop! 
 
Het is zover! We zijn in verkoop. Op de website www.dekolkwestergouwe.nl presenteert de VOF Westergouwe 
de verkoopinformatie van het project de Kolk Westergouwe Fase 3 te Gouda. Vanaf 21 september 2022 16.00 
uur is de inschrijving geopend en deze loopt tot woensdag 28 september middernacht. 
 
Iedereen die interesse heeft om een woning te kopen in de Kolk kan zich inschrijven. Dit doe je door een 
persoonlijke account aan te maken op de website via de button ‘inschrijven’. Zodra je je account hebt 
bevestigd, kan je je voorkeur voor één of meerdere bouwnummers aangeven door het inschrijfformulier in het 
menu van je account in te vullen. Je inschrijving bevestig je door het formulier digitaal te ondertekenen. Alle 
ingevulde informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.  
 
Op het inschrijfformulier kan je tien verschillende voorkeuren aangeven. Let erop dat je 1e voorkeur ook 
daadwerkelijk je 1e keuze betreft. Het is niet verplicht alle tien de voorkeuren in te vullen. Je kan je inschrijving 
op een later moment wijzigen, maar doe dit uiterlijk vóór de sluitingsdatum van de inschrijftermijn.  
 
Je inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Dit houdt in dat uitsluitend de op dit formulier 
vermelde persoon/personen op het opgegeven woonadres voor een woning in aanmerking kan/kunnen komen. 
Echtparen, geregistreerde partners en ongehuwd samenwonenden die samen een woning willen kopen dienen 
het formulier dan ook samen in te vullen. Er is dus maar één inschrijving per (toekomstig) huishouden 
toegestaan. Meerdere inschrijvingen per huishouden of per persoon, onjuiste of onvolledige verstrekte 
gegevens kunnen je inschrijving ongeldig maken.  
 
Na sluiting van de inschrijftermijn vindt de toewijzing plaats. De VOF Westergouwe wijst zoveel mogelijk 1e 
voorkeuren toe, waarbij een optimale verdeling ontstaat over het plan.  
 
Vanaf vrijdag 30 september wordt iedereen die een woning toegewezen heeft gekregen gebeld door Van Herk 
Makelaardij of de VOF Westergouwe voor een optiegesprek. Tijdens dit gesprek worden het project, de 
woningen, de mogelijkheden en het aankoopproces toegelicht. Na dit gesprek dien je binnen een week de optie 
om te zetten in een koop door het digitaal ondertekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst.  
 
Heb je ondanks je tijdige inschrijving geen woning toegewezen gekregen? Dan wordt je hierover per e-mail 
geïnformeerd en kom je automatisch op de reservelijst. Inschrijvingen die na de sluitingsdatum binnen komen, 
worden aan de reservelijst toegevoegd, na de inschrijvers die het inschrijfformulier op tijd hebben ingediend 
maar geen woning toegewezen hebben gekregen. 
 
Zijn er nog vragen dan horen wij het uiteraard graag. Je kunt het verkoopteam telefonisch bereiken (zie voor de 
contactgegevens onze website) of stuur een e-mail naar: info@dekolkwestergouwe.nl. We kijken uit naar jouw 
inschrijving. 
 
Met hartelijke groet, 
team De Kolk Westergouwe 
 

  


