
Tijdlijn planning:

• 7 december 2019: Start Verkoop

• circa 4e kwartaal 2020: Start bouw

• circa 3e kwartaal 2021: Oplevering

In de planning kun je zien dat de oplevering gepland  

staat voor het 3e kwartaal van 2021. Dat duurt nog best  

lang. We leggen je graag uit waarom de planning zo  

in elkaar zit;

7 december 2019: Start Verkoop

Op zaterdag 7 december 2019 gaan de eerste 32 een- 

gezinswoningen van de Soete Veste in verkoop. 

Geïnteresseerden hebben tot 17 december 23.59 uur 2019 

om zich in te schrijven voor een bouwnummer naar keuze. 

De volgorde van binnenkomst is hierbij niet van belang. 

Vanaf 18 december 2019 start de makelaar met de toe- 

wijzing van de woningen. 

Hoe dat precies gaat? De makelaar bekijkt samen met 

Era Contour alle inschrijvingen die voor een bepaald 

bouwnummer zijn binnengekomen. Zij bekijken of 

alle gegevens juist zijn ingevuld en, als er meerdere 

kandidaten zijn voor één bouwnummer, wijst ERA 

Contour de woning toe op basis van de verstrekte 

informatie op het inschrijfformulier. Vanaf 23 december 

nodigt de makelaar alle kandidaten die een bouwnummer 

toegewezen hebben gekregen, uit voor een persoonlijk 

gesprek op het makelaarskantoor. Samen bespreken jullie 

dan de mogelijkheden. Alle andere kandidaten worden 

dan uiteraard ook op de hoogte gebracht. Als tenminste 

70% van de woningen verkocht is en alle benodigde 

vergunningen onherroepelijk zijn, kan gestart worden  

met de bouw.

circa 4e kwartaal 2020: Start bouw 

Een mijlpaal! De bouw van De Soete Veste gaat van 

start! Eerst wordt begonnen met het heiwerk; de palen 

in de grond waar de woningen op komen te staan. Hierna 

leggen we de fundering aan, waar de woning uiteindelijk 

op gebouwd wordt. In dezelfde periode worden de kabels 

en leidingen voor de huisaansluitingen aangelegd voor 

water en elektra. Hierna volgt het leggen van de begane 

grondvloeren van de woningen. Met het plaatsen van 

muren, eerst de buiten- en daarna de binnenmuren, 

krijgen de huizen letterlijk vorm. 

Nadat het zogenaamde casco - het karkas van de 

woning - staat, wordt de woning helemaal afgebouwd. 

De buitenmuren worden gemetseld, de installatie in 

de woning wordt aangelegd, de binnenwanden worden 

afgewerkt en ga zo nog maar even door. Alles om 

uiteindelijk een jaar later alle woningen op te kunnen 

leveren aan de gelukkige eigenaars!

circa 3e kwartaal 2021: Oplevering

Dan is het zover! Na een tijd van keuzes maken, veel 

wachten en zien hoe je nieuwe huis steeds completer 

wordt, kun je in het 3e kwartaal van 2021 dan eindelijk 

de sleutel van je nieuwe woning in ontvangst nemen! 

3e kwartaal 2021 is een prognose en daardoor niet een 

gegarandeerde datum. Dat komt doordat er nog veel  

kan gebeuren waardoor de oplevering toch iets eerder  

of later plaatsvindt dan bij het moment van Start Verkoop 

gedacht. Hoe dichter bij de oplevering, hoe specifieker  

de opleverdatum uiteraard wordt.

Planning bouw en oplevering


