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Optering
1. Een account
Voordat u een optie kunt nemen moet u een account aanmaken op
nieuwbouwinschrijving.nl. Dit kunt u doen door op de knop “Log in”
rechtsboven op het scherm te klikken.

Vervolgens verscijnt er een menu, als u een account heeft gemaakt, kunt u
in dit menu inloggen. Om een account aan te maken klikt u nu op de knop
“Maak account” onderaan dit menu.

Vervolgens verschijnt er nog een menu waar u uw naam, E-mail adres en
het wachtwoord voor uw nieuwe account moet invoeren. Ook moet u hier
toestemming geven aan nieuwbouwinschrijving.nl om de gegevens die u in

uw account invult te delen met de betreffende partijen. Hierna klikt u op
“Maak account” onderaan het menu en wordt u automatisch ingelogd op
uw nieuwe account. Ook ontvangt u een bevestigingsmail voor het E-mail
adres dat u heeft ingevoerd.

Optering
2. Uw gegevens
Om een optie te nemen moeten al uw gegevens ingevoerd zijn, omdat dit
belangrijk is voor het gehele proces en vertragingen kan opleveren voor
het hele project als dit niet tijdig gedaan wordt. Als u ingelogd bent, zal de
knop rechtsboven in het scherm “Mijn account” aangeven. Anders moet u
nog even inloggen. Om uw gegevens in te voeren, klikt u eerst op de knop
“Mijn account”.

Vervolgens verschijnt er een menu waarmee u uw account kunt beheren.
De meeste knoppen in dit menu worden pas belangrijk als u een optie
heeft genomen. Voor uw gegevens klikt u op de knop “Gegevens”.

In het volgende menu kunt u uw gegevens beheren. Om uw gegevens te
wijzigen klik u op de knop “Gegevens wijzigen”.

Nu komt u op een pagina waar uw gegevens ingevoerd kunnen worden. De
gegevens die u invoerde bij het maken van uw account staan al ingevoerd
op gebruiker 1, indien u samen wilt kopen, vult u ook de gegevens voor de
persoon waar u mee wilt kopen in op gebruiker 2, anders laat u gebruiker
2 helemaal leeg. Alle velden behalve tussenvoegsel zijn verplicht, als u een
tweede gebruiker invoerd geldt daar hetzelfde. Als u verkeerde gegevens
invoerd, kunnen wij uw optie opzeggen. Zodra u al uw gegevens ingevoerd
heeft, klikt u op de knop “Wijzigingen opslaan” onderaan de pagina.

Uw gegevens worden nu opgeslagen en de pagina vernieuwd. Als
bepaalde gegevens niet correct zijn ingevoerd (bijvoorbeeld als u een Email adres gebruikt die al in een ander account staat), worden deze
gegevens niet opgeslagen.

Optering
3. E-mail bevestiging
Om een optie te nemen moeten alle E-mail adressen in uw account
bevestigd zijn. Toen u uw account aanmaakte kreeg u al een
bevestigingsmail binnen op het ingevoerde E-mail adres, maar het kan zijn
dat u deze heeft veranderd, of dat u nog een E-mail adres heeft
toegevoegd voor gebruiker 2. Om uw E-mail adres te bevestigen, klikt u op
“Mijn account” rechtsboven op de pagina.

Daarna klikt u op “Gegevens” in het verschenen menu.

In het verschenen menu is er voor elk niet bevestigde E-mail adres in uw
account een knop “Bevestig E-mail adres” met het betreffende E-mail

adres. Als u hier op klikt, wordt er een bevestigingsmail verstuurd voor het
betreffende E-mail adres.

De ontvangen E-mail bevat een link, als u op deze link klikt komt u op een
pagina waar uw E-mail adres bevestigd wordt, wel is het mogelijk dat u
eerst op deze pagina nog even moet inloggen.

Optering
4. Een optie nemen
Als u al uw gegevens heeft ingevoerd en al uw E-mail adressen bevestigd
heeft, kunt u een optie gaan nemen in een nieuwbouwproject. Aan de
linkerkant van de pagina staat een lijst met aanbevolen projecten, maar dit
zijn niet alle projecten op de website. Om alle projecten te zien, klik u op
de link “Onze projecten” bovenaan de pagina.

Nu krijgt u een lijst met alle projecten op nieuwbouwinschrijving.nl. U kunt
op elk project klikken om meer informatie te vinden. Soms is een project
op deze pagina eigenlijk een groep van projecten, als dit het geval is komt
u op een soortgelijke pagina terecht met alle projecten in de betreffende
groep.

Op de pagina van een project vindt u de brochure van het project, de
kavelkaart/appartementenkaart met aangegeven beschikbaarheid en de
mogelijkheid om u in- en uit te schrijven voor de belangstellendenlijst van
het project. Als u ingeschreven staat voor de belangstellendenlijst, krijgt u
een E-mail als er een optie vrij komt in het project. Als u zelf een optie
heeft worden al uw belangstellendenlijsten als inactief beschouwd. Op de
kavelkaart/appartementenkaart ziet u dat de woningen rood of groen
gemarkeerd zijn, rode woningen zijn niet beschikbaar en groene woningen
wel. Als u op een woning klikt, wordt deze geselecteerd en met geel
gemarkeerd. Als u een woning geselecteerd heeft, kunt klikken op “Neem
een optie” onderaan de pagina om een optie te nemen op de
geselecteerde woning.

Als u een optie heeft genomen, wordt de woning als niet beschikbaar
gemarkeerd en blijft deze voor u gereserveerd mits u de optie niet opzegd.

