Uitleg online inschrijving “Oosterburgh” te Oosterwolde

Heeft u interesse in koopwoning of bouwkavel in het project Oosterburgh in Oosterwolde? Maak dan
in een paar stappen uw eigen persoonlijke woondossier aan.
Zo komt u in aanmerking voor uw favoriete koopwoning of bouwkavel:
1. Ga naar https://oosterburgh.nl/interesse en vul het aanmeldformulier zo compleet mogelijk in en
klik op registreer.
2. Wanneer u zich voor het eerst aanmeldt op deze pagina dan krijgt u een verificatie-mail gemaild
naar het door u zelf opgegeven e-mailadres.
3. Activeer uw account door op de link in uw mail te klikken.
4. Na een succesvolle activatie ontvangt u een bevestigingsmail met een wachtwoord. Dit
wachtwoord kunt u zelf in uw eigen account wijzigen.
5. Indien u al een account heeft dan klikt u op ‘inloggen’ zodat u in uw eigen woondossier komt.
6. In het menu van het woondossier staan verschillende opties. U kunt zelf aanpassingen doen aan
uw eigen gegevens, inschrijving, uw wachtwoord en het digitale inschrijfformulier.
7. Vanaf donderdag 7 april om 15.00 uur staat het inschrijfformulier klaar in uw woondossier en kunt
u zich inschrijven voor één of meerdere bouwnummers van uw keuze. Om u in te schrijven klikt u
op “Digitaal inschrijfformulier”.
8. Dit inschrijfformulier voltooit u op de volgende manier:
➢ NAW: vul hier uw persoonsgegevens zo volledig mogelijk in. Deze gegevens worden
ook overgenomen indien u besluit om te kopen.
➢ Voorkeuren: geef hier aan welke bouwnummers uw voorkeur hebben.
➢ Ondertekening: als u uw inschrijving nog wilt motiveren kunt u dit hier doen.
➢ Vul vervolgens de datum en de plaats in.
➢ Teken daarna digitaal het inschrijfformulier.
➢ Door aan te geven dat u naar waarheid hebt ingevuld en door te klikken op “inschrijven’’,
heeft u de inschrijving voor een woning voltooid.

De inschrijving sluit op dinsdag 19 april 2022 om 23:59 uur.
Uiterlijk vrijdag 22 april 2022 ontvangt u bericht of u een koopwoning of bouwkavel
toegewezen heeft gekregen.

