
Graag uw ingevulde  en 

getekende keuze- 
formulier mailen aan

aemsteldyck@groenwest.nl

KEUZEFORMULIER  
NIEUWBOUW WONINGEN 

Project Aemsteldyck - 12 appartementen met een huurprijs van € 633,24

Op dit formulier kunt u aangeven welke kenmerken van een woning uw voorkeur genieten. Indien u op 
twee advertenties op WoningNet heeft gereageerd en voor beiden van ons een aanschrijving heeft 
ontvangen, vragen wij u een keuze te maken. Deze keuze kunt u ook op dit formulier aangeven.

Wij proberen bij de toewijzing van de bouwnummers zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren te 
houden. De volgorde van toewijzing is op basis van uw positie bij WoningNet. Degene die bovenaan 
staat krijgt zijn of haar eerste voorkeur(en) toegewezen. Is de eerste keus van de daaropvolgende 
kandidaat niet meer beschikbaar, dan krijgt hij/zij zijn/haar tweede keus toegewezen, enzovoort. 

Bij de toewijzing van alle woningen in project Aemsteldyck, ontvangen de kandidaat huurders eenmalig 
een aanbieding. Het is niet mogelijk om een andere woning te kiezen of van woning te ruilen.  

Bij het maken van uw kenmerk keuze,  raden wij u aan de huurdersbrochure nauwkeurig te raadplegen. 
De verdiepingsplattegronden zijn tevens onderaan dit keuzeformulier toegevoegd. Het is niet mogelijk 
specifiek op bouwnummer te kiezen, enkel voor een aantal kenmerken van de woningen.

Dubbele aanbieding

Indien u op twee advertenties heeft gereageerd en voor beide een hoge positie in WoningNet heeft, is 
het mogelijk dat u van ons een dubbele aanschrijving heeft gekregen. Graag geven wij u de mogelijkheid 
om zelf een keuze te maken tussen deze twee aanschrijvingen. Daarom willen wij u vragen om op dit 
keuzeformulier, naast de standaard keuzevragen, ook aan te geven welke van de twee aanschrijvingen 
uw voorkeur geniet. De andere aanschrijving vervalt hiermee automatisch. 

Heeft u maar op één advertentie gereageerd of heeft u maar één aanbieding van ons gekregen, geef dan 
bij de twee onderstaande vragen “n.v.t.” aan.

*Let op! Indien u gebruik maakt van de voorrangsregeling Van Groot Naar Beter, wordt de kale 
huurprijs verlaagd van € 752,33 naar € 633,24 (prijspeil 2021).

1. Indien u voor zowel de Aemsteldyck als de Prinsendyck een aanschrijving heeft ontvangen, naar welk
project gaat uw voorkeur dan uit?

2. Indien u voor beide huurprijzen een aanschrijving heeft ontvangen, naar welke huurprijs gaat
uw voorkeur dan uit?

Aemsteldyck

Prinsendyck

n.v.t.

De woningen met een huurprijs van € 633,24

De woningen met een huurprijs van € 752,33* 

n.v.t.



eze
 de

deze

1e 2e 

Opmerkingen 

Verdieping ☐ ☐ 

Ja Nee 

Voorkeur hoekappartement ☐ 

Naam ………………………………………………………….. Naam ………………………………………………………….. 

Datum………………………………………………………….. Datum………………………………………………………….. 

Handtekening Handtekening

OPTIE 2 

OPTIE 3 

Heeft u gekozen voor optie 2 of optie 3? Kruis dan hieronder uw voorkeuren voor de woningkenmerken 
aan. U kunt meerdere opties aankruisen indien van toepassing.

Hieronder kunt u aangeven welke kenmerken van een woning uw voorkeur genieten. Op de volgende 
pagina kunt u de verdiepingsplattegronden van de Aemsteldyck nogmaals raadplegen. Hierop zijn de 
woningen met een huurprijs van € 633,24 groen gearceerd. 

Let op! Het is niet mogelijk specifiek op bouwnummer te kiezen. Wij vragen u daarom enkel naar uw 
voorkeur voor een aantal woningkenmerken. Kruis aan welke optie (1, 2 of 3) op u van toepassing is.

OPTIE 1

Nee, ik heb geen specifieke voorkeur en wens in aanmerking te komen voor alle woningen.

Ja, ik heb een voorkeur voor de onderstaande woningkenmerken. Indien de woningen met 
deze specifieke kenmerken al toegewezen zijn, dan wens ik in aanmerking te komen voor 
één van de andere woningen.

Ja, ik heb een voorkeur voor de onderstaande woningkenmerken. Indien de woningen met 
deze specifieke kenmerken al toegewezen zijn, dan hoeft u mij geen andere woning aan te 
bieden.



Overzicht woningen en verdiepingen

1e verdieping

2 3 4 5 6 7

9 10 11 14 15

1

2e verdieping

3e verdieping
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