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Beste pre-sale belangstellende,
Leuk dat je interesse hebt in project ‘Bushwick Building 34 appartementen’ in New Brooklyn te Almere!

PRE -S AL E EN VI P -STATUS
Als je tijdens de pre-sale je inschrijft en je bevestigt je inschrijving daarna tijdens de start verkoop, dan
ontvang je de VIP-status. Met deze VIP-status heb je bij de start verkoop voorrang bij de loting t.o.v.
belangstellenden die zich niet hebben ingeschreven tijdens de pre-sale. Je activeert jouw VIP-status door
je tijdens de pre-sale in te schrijven op maximaal één bouwnummer. Bij de start verkoop verkrijg je jouw
VIP-status door je wederom in te schrijven. Het is met de start verkoop mogelijk om je in te schrijven
op maximaal 10 bouwnummers. Na de ‘start verkoop’-periode (gepland in juli voor Bushwick Building)
vindt de loting en de toewijzing plaats. Uiteraard geven we je dan ook de update-informatie. Via de
nieuwsbrieven houden we je op de hoogte!

ZO S C HR I J F J E I N
Heb je een appartement gevonden wat bij je past? Dan kun je online inschrijven door het inschrijf
formulier volledig in te vullen. Ga hiervoor naar www.newbrooklyn-almere.nl/inschrijven. Op het formulier
geef je aan welk bouwnummer jouw voorkeur heeft, met uiteraard je contactgegevens. Heb je dit gedaan,
dan ontvang je van ons per mail een bevestiging van jouw inschrijving. Je kunt je tot en met dinsdag 6 juli
2021 12.00 uur inschrijven.

MEER WETEN?
Heb je vragen over de appartementen, of hulp nodig bij je inschrijving?
Ga naar www.newbrooklyn-almere.nl. Via de chat kun je je vragen snel en makkelijk stellen.
Mailen kan ook naar hello@newbrooklyn-almere.nl. Of neem contact op met één van de makelaars.

Succes met het maken van een keuze. Wij zien jouw inschrijfformulier graag tegemoet!

Met vriendelijke groet,
Team New Brooklyn
MAKELAARDIJ VAN DER LINDEN

BROCKHOFF MAKELAARS

HEIJMANS VASTGOED

036 – 533 00 77

020 – 543 73 75

NEWBROOKLYN-ALMERE.NL
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