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Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in het project Hortus Ludi. Er zijn nog enkele stadsvilla’s
beschikbaar. Als je op een stadsvilla wilt inschrijven, dan kun je de volgende stappen doorlopen.

STAP 1 - MAAK EEN ACCOUNT AAN
Maak een account aan voor Hortus Ludi. Zo blijf je op de hoogte van het project en kun je jezelf inschrijven op een stadsvilla.
Klik hier om een account aan te maken.

STAP 2 - SCHRIJF JE IN
In de accountomgeving is het online inschrijfformulier beschikbaar, waarmee je kunt inschrijven op
een stadsvilla. De makelaar neemt contact op om een afspraak te maken. Wil je liever eerst een afspraak maken bij onze hypotheekpartner NEXTHome, dan kan dat uiteraard ook.
STAP 3 - AFSPRAAK MAKELAAR
Met de makelaar heb je een afspraak om de zogenoemde koperscontractmap door te nemen en vragen te stellen. Als de stadsvilla nog steeds jouw droomstadsvilla blijkt te zijn, dan zal NEXTHome een
afspraak inplannen.
STAP 4 - AFSPRAAK NEXTHOME
Met onze hypotheekpartner NEXTHome heb je een gesprek om te bekijken of de stadsvilla haalbaar
(kun je een hypotheek verkrijgen voor het benodigde bedrag) en betaalbaar (vind jij dat er een betaalbare maandlast ontstaat, waarbij ook het leven nog leuk blijft) is.
STAP 5 - TEKENEN KOOP-/ AANNEMINGSOVEREENKOMST
Als alles naar wens is, dan vindt er een tekenafspraak van de koop-/ aannemingsovereenkomst plaats
met de makelaar. Met het tekenen van deze overeenkomst koop je de grond en geef je opdracht tot
de bouw van de stadsvilla.

Na het kopen van de stadsvilla zal de kopersadviseur van onze showroom THUIS contact opnemen om
een afspraak te maken. Met hen kun je de stadsvilla helemaal inrichten zoals je wilt en maak je van
het huis een thuis.
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