
Hoe werkt online inschrijven?  
Bezoek de website www.wonenopseahorse.nl  

• Inloggen 
klik rechts bovenin op inloggen. 
Hier maakt u de keuze tussen de woningen/kavels en de appartementen. 
 
Beschikt u nog niet over een account met inlognaam en wachtwoord, klik dan HIER om een 
account aan te maken. Via uw account kunt u direct met uw accountgegevens inloggen.  
Wachtwoord vergeten? Via 'wachtwoord vergeten' kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen.  
 

• Mijn VanWonen 
Nadat u bent ingelogd, komt u in ‘Mijn VanWonen’. In dit account kunt u via de button ‘online 
inschrijven’ uw interesse voor één of meerdere bouwnummers kenbaar maken in het online 
inschrijfformulier. U ontvangt na de inschrijving een bevestiging hiervan per e-mail. 
 

• Online inschrijven, wie het eerst komt krijgt een optie! 
Alleen volledig ingevulde online inschrijfformulieren tellen als inschrijving. Zodra wij een 
aanmelding krijgen en het bouwnummer is nog vrij, zullen wij contact met u opnemen.   
 
 

• Een bouwnummer voor u beschikbaar? 
Dan heeft u geluk! De makelaar zal op korte termijn contact met u opnemen voor het maken 
van een afspraak. Tijdens dit gesprek worden de (voorlopige) plattegronden en alle 
beschikbare informatie zorgvuldig met u doorgenomen zodat u een weloverwogen beslissing 
kunt nemen. Na dit gesprek krijgt u een optie op het bouwnummer. Als de woning aansluit bij 
uw woonwensen en u wilt doorgaan, dan worden de overeenkomsten tot aankoop voor u 
opgemaakt.  
 

• Uitschrijven 
Wilt u niet meer op de hoogte worden gehouden van verdere informatie over dit project, stuur 
dan een mail naar info@vanwonen.com zodat wij u voor dit project uitschrijven. 

 
Wij hopen dat u met bovenstaande informatie precies weet wat u kunt verwachten van het traject 
rondom het kopen van een nieuwbouwwoning bij VanWonen.  
 
Zijn er nog vragen, neem gerust contact op met Makelaar Nieuw Wonen Twente via telefoon  
085-273 2377. 

http://www.wonenopseahorse.nl/
https://www.wonenopseahorse.nl/inloggen/
https://account.wonenopseahorse.nl/activeren/
https://account.wonenopseahorse.nl/wachtwoord-vergeten/
https://account.zaligerhof.nl/
mailto:info@vanwonen.com

