Procesplanning klantkeuze
Project: De Lusthof
Locatie: Purmerend
Projectnummer: 901

De opbouw van de deadlines gaat naar aanleiding van de bouwvolgorde in de bouw.
Van de onderste verdiepingen zijn de keuzes als eerste benodigd om te kunnen
bouwen. De deadlines zijn bepaald aan de hand van de bouwplanning en op basis van
de verkoop voortgang. Aan de hand van de opschortende voorwaarden.

21-6-2021
Ruwbouw deadline

11-7-2021
Afbouw Deadline

Vink Bouw

Gefeliciteerd met de aankoop van uw woning

Plannen afspraak

Gesprek met de klantbegeleider

Offerte ruwbouwfase

Ruwbouwfase afronden

U wordt uitgenodigd door de makelaar voor
het digitaal ondertekenen van de
aannemingsovereenkomst van uw nieuwe
woning in project de Lusthof.

U wordt uitgenodigd voor een
gesprek met uw
klantbegeleider. Het gesprek
zal afhankelijk van de
overheidsmaatregelen plaats
vinden bij Start Smart in
Aalsmeer.

In dit gesprek nemen wij samen met u de plattegrond van uw
woning door en kunt u uw wensen en aanpassingen met
betrekking tot de ruwbouw opties doorgeven.

De eventueel openstaande vragen zullen worden beantwoord en u
ontvangt een offerte van de door u gekozen meer- en minderwerk
opties.

De eventueel ingediende wijzigingen op de
offerte van de ruwbouwfase worden
verwerkt. U dient deze uiterlijk voor de
ruwbouw deadline voor akkoord
ondertekend retour te sturen.

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van
uw woning.

Zie voor de mogelijkheden de keuzelijst

Dit is uw ruwbouw
deadline:
Keuze elektra
Indeling woning

Indienen en offeren afbouwopties

Ruwbouwfase afronden

Afbouwfase afronden

De in opdracht gegeven offertes van de
ruwbouw fase worden verwerkt, deze
gegevens kunnen worden overgedragen
aan de uitvoering.

De eventueel openstaande vragen zullen
worden beantwoord en u ontvangt een
offerte van de door u gekozen meer- en
minderwerk opties.

De eventueel ingediende wijzigingen op de offerte van de
afbouwfase worden verwerkt. U dient deze voor akkoord
ondertekend retour te sturen.

Dit is uw afbouw deadline:
•

Keuze wel of geen plafond
afwerking

Keuken showroom

Uitnodiging en bezoek keuken showroom

Offerte

Finetuning

Ondertekening keuken

U wordt gebeld voor de afspraak. In de
keukenshowroom bespreekt u uw wensen
betreffende de keukenindeling en apparatuur. Details
over het keuken traject vindt u in de handleiding
klantkeuze.

Indien van toepassing ontvangt u een offerte
voor uitgekozen keuken en de extra /
verplaatsten aansluitingen.

In deze fase zijn wijzigingen in de
aansluitingen nog mogelijk. U kunt
eventuele wijzigingen doorgeven aan de
showroom. Waarna de offerte wordt
herzien indien van toepassing.

Voor de deadline dient de definitieve
keuken offerte getekend binnen te zijn.
Eventuele wijzigingen zullen in de
opdrachtbevestiging worden opgenomen.

Kijkmiddag d.d. /
of tijdens eerste afspraak ruwbouw

Aanleveren ingevulde keuzelijst sanitair
badkamer

Offerte sanitair badkamer

Afronden keuze sanitair badkamer

Op een nader te bepalen datum bent u van harte
welkom om in de showroom de sanitaire artikelen te
komen bekijken. Details over de kijkmiddag ontvangt
u hieraan voorafgaand per e-mail.

Indien u een afgewerkte badkamer wenst dient u
de keuzelijst van Vink Bouw aan te leveren met
daarop uw gekozen sanitair artikelen.

U ontvangt een offerte voor de gekozen
sanitaire toestellen.
Vanaf dit moment kunt u geen
indelingswijzigingen meer doorgeven.

Voor de deadline dient de definitieve keuze
sanitair binnen te zijn. Eventuele
wijzigingen zullen in de orderbevestiging
worden opgenomen.

Dit is uw Ruwbouw
deadline:
Indeling van de keuken

Badkamer sanitair keuzelijst

Dit is uw ruwbouw deadline:
Sanitair in badkamer en
toilet

Badkamer tegelwerk keuzelijst
Algemeen:
Vanwege de drukte rondom de deadlines raden wij u
aan om tijdig een afspraak in te plannen met uw
klantbegeleider en wacht hiermee niet tot het laatste
moment.
Voor verdere informatie adviseren wij u om de
handleiding klantkeuzes goed door te nemen.

Kijkmiddag d.d. /
of tijdens eerste afspraak ruwbouw

Aanleveren ingevulde keuzelijst tegels
badkamer

Op een nader te bepalen datum bent u van
harte welkom om in de showroom de tegels
te komen bekijken. Details over de
kijkmiddag ontvangt u hieraan voorafgaand
per e-mail.

Indien u tegels wenst dient u de keuzelijst
van Vink Bouw aan te leveren met daarop uw
gekozen tegels. Details voor het aanleveren
van deze lijst vindt u in de handleiding
klantkeuzes.

Offerte tegels badkamer

U ontvangt een offerte voor de
gekozen tegels.

Afronden keuze tegels
badkamer
Voor de deadline dient de
definitieve keuze tegels binnen
te zijn. Eventuele wijzigingen
zullen op de orderbevestiging
worden opgenomen.

Dit is uw afbouw deadline:
Tegelwerk voor in de
badkamer of toilet

Gegevens bouwer
Vink Bouw
Nieuwveenseweg 55
2421 LB Nieuwkoop
Gegevens Sanitiar en tegel showroom
Carpentier Keukens en Wonen
Oosteinderweg 91
1432 AG Aalsmeer
In de Vink Bouw Showroom
Data zijn in afwachting verloop
verkoop:
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