
 

 

Geachte heer/mevrouw, 

  

U heeft een bezichtiging gepland staan, of reeds een bezichtiging gebracht aan de woningen in de 

Visserijschool te Katwijk. 

  

Gezien het gebouw volledig getransformeerd is naar 11 woningen en deze klaar staan voor 

oplevering, worden deze als bestaande bouw verkocht. Omdat de animo daarnaast erg groot is 

wordt aan alle geïnteresseerden de mogelijkheid geboden de favoriete woning(en) te bekijken. Om 

vervolgens bij concrete interesse een officiële inschrijving te doen waarbij iedereen een kans krijgt. 

  

Dit betekent dat iedere geïnteresseerde de gelegenheid krijgt een eenmalig eindbod uit te brengen. 

De verkoper kan vervolgens uit de uitgebrachte biedingen een keuze maken. Verkoper behoudt zich 

hierbij het recht van gunning voor. Dit houdt in dat de verkoper mag bepalen óf, en zo ja, aan wie hij 

gunt (verkoopt). 

  

De inschrijving zal sluiten op donderdag, 22 december 2022 om 10.00 uur. 

 

U kunt uw bieding(en) uitbrengen via uw Move-account, de gegevens hiertoe worden verstrekt 

door de makelaar. Mocht u hier geen toegang (meer) toe hebben, dan helpen wij, van der Meer 

Makelaars u graag verder. 

 

U mag op meerdere woningen inschrijven. Let op dat u in Move dan per adres (bouwnummer) uw 

bieding doet. Alle adressen waar u voor in aanmerking wilt komen zijn toegevoegd in uw Move-

account. 

  

Uw eindbod dient naast de prijs ook de eventuele (ontbindende) voorwaarden en de voorgestelde 

leveringsdatum te bevatten.  Daarnaast is het van belang dat u op de hoogte bent van uw financiële 

mogelijkheden. Wanneer u hierover reeds advies heeft ingewonnen en een toelichting kunt geven 

op de haalbaarheid van de benodigde financiering dan adviseren wij u dit te vermelden in het 

opmerkingen veld. Informatie hierover zal de verkoper meewegen bij de gunning.   

 

Een snelle notariële overdracht is eveneens een voorkeur van de verkoper. Bij het uitbrengen van 

een bod wordt er naar een datum gevraagd. In de koopovereenkomst zal worden opgenomen dat de 

notariële overdracht zal plaatsvinden zo spoedig mogelijk nadat de koper de financiering rond heeft 

en uiterlijk 8 weken na het tekenen van de koopovereenkomst. Indien u in de mogelijkheid bent om 

snel af te kunnen nemen dan adviseren wij u dit eveneens te vermelden in het opmerkingen veld.  

 

  



 

 

 
 

 

 

 

De woningen kunnen uitsluitend worden aangekocht voor zelfbewoning.  

 

Voor de woningen met de bouwnummers 1 t/m 7 geldt dat zij verplicht zijn om een 

huurovereenkomst te sluiten voor een parkeerplaats die gelegen is in de ondergrondse 

parkeergarage van de Nieuwe Rooie Buurt, Te Brittenstraat Katwijk. De kosten voor deze 

parkeerplaats bedragen ca. € 40,- per maand. Voor deze parkeerplaats sluit u een 

huurovereenkomst met de Gemeente Katwijk. 

  

De verkoper zal zo spoedig mogelijk nadat alle biedingen door hem/haar zijn beoordeeld, een keuze 

maken. De makelaar informeert hierna alle bieders en maakt aansluitend de koopovereenkomsten 

op. De koopovereenkomsten moeten vervolgens op korte termijn getekend worden.  

 

Indien u meer informatie wenst over uw financiële mogelijkheden, laat het ons dan weten. Wij 

brengen u dan in contact met een professionele onafhankelijke hypotheekadviseur, die vrijblijvend 

en op korte termijn een afspraak met u kan maken. Misschien is uw financiële bereik groter dan u 

denkt of kunt u zonder voorbehoud bieden. 

 

Wij vertrouwen er op u voldoende te hebben geïnformeerd over de procedure. Mocht u nog vragen 

hebben aarzel niet ons te contacten. Wij beantwoorden uw vragen graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Verkoopteam Visserijschool  

 


