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14 KoopGarant woningen 
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Koopprijs € 200.000,- v.o.n.

U KUNT REAGEREN TOT UITERLIJK
VRIJDAG 15 JULI VIA KOOPGARANT@WSZ.NL Meer informatie? Kijk op wsz.nl

Daar kunt u de brochure van KoopGarant downloaden. Ook vindt u op de 
site sfeerimpressies, plattegronden van de woningen en het 
inschrijfformulier. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. 

14 KoopGarant woningen
De KoopGarant woningen hebben een 
woonkamer met open keuken op de begane 
grond. Op de eerste verdieping bevinden zich 2 slaap- 
kamers en een badkamer. De bergzolder is bereikbaar met 
een vlizotrap. De woningen krijgen standaard een eenvoudig 
keukenblok en standaard sanitair. Hierin zijn geen andere keuzes te 
maken. Nadat u eigenaar bent van de woning staat het u vrij om 
aanpassingen aan de woning te doen, volgens de KoopGarant bepalingen.

Heeft u een maximaal verzamelinkomen van € 55.000,-? 
Dan komt u in aanmerking voor de woningen. Bij toepassing van KoopGarant 
is het mogelijk om woningen voor een lagere prijs dan de marktwaarde te 
kopen, mét een terugkoopgarantie door WSZ. Bij terugkoop deelt u de 
waardeontwikkeling met WSZ volgens een vaste formule. 

Bent u enthousiast over de KoopGarant woningen in De Groene 
Aders Duizel? 
Dan kunt u tot uiterlijk vrijdag 15 juli, 17.00 uur, reageren door het 
invullen van het inschrijfformulier en te mailen naar koopgarant@wsz.nl. 
U kunt daarbij maximaal 14 voorkeuren opgeven. Lees voor het invullen van 
het inschrijfformulier goed de voorwaarden door, zodat u weet of u in 
aanmerking komt voor een woning. De woningen worden door middel van 
een loting, onder toeziend oog van een notaris, toegewezen.

Op een mooie plek, aan de rand van Duizel en nabij beek 
“De Kleine Beerze”, worden binnenkort 58 woningen 

gebouwd. Het betreft 30 koopwoningen, 14 huurwoningen en 
14 KoopGarant woningen.


