
 
 
Op woensdag 28 maart start de verkoop van 33 eengezinswoningen in de tweede fase van De Regentes in 
Uithoorn.  
 

De inschrijvingsperiode sluit  op maandag 9 april a.s. om 9.00 uur 

 
 
Loting en toewijzing 
 
Na sluiting van de inschrijfperiode worden de inschrijvingen gecontroleerd door BPD waarna de loting wordt 
uitgevoerd bij en door de projectnotaris. Bij deze loting krijgen alle kandidaten een persoonlijk rangnummer.  
Na de loting vindt toewijzing plaats door de BPD. Er wordt toegewezen op basis van de hoogst mogelijke 
voorkeur per bouwnummer, aan de kandidaat met het hoogst gelote rangnummer.  
 
Met andere woorden: 

 per bouwnummer wordt toegewezen aan de kandidaat met een eerste voorkeur voor dat bouw-
nummer en het hoogst ingelote rangnummer; 

 als er geen kandidaten zijn met een eerste voorkeur voor een bepaald bouwnummer, wordt toe-
gewezen aan de kandidaat met een tweede voorkeur voor dat bouwnummer en het hoogst ingelote 
rangnummer etc. etc. 

Het kan dus voorkomen dat een kandidaat met een laag rangnummer maar een hoge voorkeur voor een 
specifiek bouwnummer de woning toegewezen krijgt in plaats van een kandidaat met een hoger rangnummer 
maar slechts een vijfde voorkeur voor het betreffende bouwnummer. 
 
Wij streven ernaar om iedereen uiterlijk 16 april a.s. te informeren over de uitslag van de toewijzing 
 
Voorwaarden 
 

 Per (toekomstig) huishouden mag slechts één inschrijving worden ingediend. Dat geldt ook voor het 
geval de koper een bedrijf betreft; per bedrijf (en zuster- of dochteronderneming) mag slechts één 
inschrijving worden ingediend. Als hiermee in strijd meerdere inschrijvingen zijn ingediend, houdt 
BPD zich het recht voor alle inschrijvingen uit te sluiten van deelname aan loting.  

 Naamswijziging, indeplaatsstelling of toevoeging van koper(s) na toewijzing is (zijn) niet mogelijk 
tenzij daartoe nadrukkelijk toestemming wordt verleend door BPD, zulks ter beoordeling  van BPD.  

 Aan het invullen en insturen van een inschrijving kan geen enkel recht op toewijzing van een woning 
worden ontleend. 

 Na inschrijving ontvang je een bevestiging van ontvangst van jouw inschrijving. 

 De inschrijving sluit op maandag 9 april a.s. om 9.00 uur. 

 De loting wordt uitgevoerd door de projectnotaris, waarbij iedere kandidaat een persoonlijk (rang) 
nummer krijgt. Vervolgens wordt per bouwnummer op basis van hoogste voorkeur toegewezen aan 
de kandidaat met het hoogste rangnummer. Als er voor een bepaald bouwnummer geen kandidaat 
is met een eerste voorkeur zal worden gekeken naar de tweede voorkeuren, waarna wordt toe-
gewezen aan de kandidaat met het hoogste rangnummer etc.  

 Je krijgt uiterlijk op maandag 16 april a.s. bericht of aan jou een woning is toegewezen.  

 Als je afziet van de aan jouw toegewezen woning vervalt, het recht op toewijzing van een woning. 


