
 

Aan de geïnteresseerden in het nieuwbouwproject  
‘Dockside’ te Alkmaar 
 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Met genoegen presenteren wij u hierbij de brochure inclusief 
bijbehorende prijslijst van het nieuwbouwproject ‘Dockside’. In 
deze brochure treft u informatie over de verschillende typen 
woningen van het project: 71 appartementen, 4 stadsvilla’s en 3 
maisonnettes. Op de website www.dockside-alkmaar.nl zijn de 
contracttekeningen en de technische omschrijving te downloaden. 
 
Geïnteresseerd? Schrijft u zich dan in 
Als uw interesse na het lezen van deze informatie nog meer 
gewekt is, verzoeken wij u het inschrijfformulier in te leveren vóór 
vrijdag 11 oktober 2019 om 17:00 uur bij LEYGRAAF Makelaar, dit 
kan uiteraard ook per e-mail. U vindt onze contactgegevens 
onderaan deze brief.  
 
Toewijzing appartementen 
Bij de toewijzing van de appartementen proberen wij zoveel 
mogelijk rekening houden met uw hoogste voorkeur. Daarnaast 
streven wij naar een zo optimaal mogelijke bezetting van de 
bouwnummers. Bij meerdere kandidaten zal een interne 
toewijzing plaatsvinden door de ontwikkelaar. 
 
Alle ingeschrevenen krijgen uiterlijk één week na het verstrijken 
van de inschrijvingsdatum bericht per e-mail over de uitslag van 
de toewijzing. De kandidaten die een bouwnummer toegewezen hebben gekregen, worden door LEYGRAAF 
Makelaars bericht om een afspraak te maken met de makelaar voor het optiegesprek. Tijdens het gesprek worden 
de uitgebreide contractstukken gedeeld en toegelicht. 
 
De kandidaten die geen bouwnummer toegewezen hebben gekregen, komen op de reservelijst. Hierbij willen wij 
aangeven dat wij niet kunnen informeren over op welke plaats iemand staat en wat de kansen zijn om alsnog in 
aanmerking te komen voor een bouwnummer. Dit is namelijk van meerdere factoren afhankelijk. 
 
Verkoop eigen woning 
Uiteraard begrijpen wij dat bij de zoektocht naar een nieuwe woning een aantal belangrijke aspecten een rol 
spelen. Een aspect dat wellicht extra aandacht vereist, is de verkoop van een eventuele eigen woning. Bent u 
eigenaar van een woning die nog niet te koop staat dan kunnen wij een gratis waardebepaling van uw eigen 
woning verzorgen. Na deze waardebepaling heeft u een duidelijk beeld van de waarde en de verkoopbaarheid van 
uw woning in de huidige markt. Uiteraard is het ook mogelijk om na deze vrijblijvende waardebepaling uw woning 
via ons kantoor in de verkoop te zetten.  
 
Voor meer informatie of een nadere toelichting op het project kunt u altijd contact opnemen met ons kantoor. Wij 
wensen u veel plezier met het doornemen van de informatie en zien uw inschrijving met belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
Mede namens de ontwikkelaars Reales en Vink Bouw, 
 

LEYGRAAF Makelaars  
Kennemerstraatweg 67 
1814 GC ALKMAAR  
072-5114318  
informatie@leygraafmakelaars.nl 

 


