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Onderwerp 
Wilt u uw huurwoning kopen? 

Geachte heer 

Zoals Ü wellicht weet, verkoopt Omnia Wonen een deel van haar huurwoningen. Wilt u graag eigenaar 
worden van uw woning? Dan heb ik waarschijnlijk goed nieuws voor u: u kunt uw huurwoning kopen! 

Uw huurwoning kopen 
Op 20 mei organiseren wij samen met de makelaar een bijeenkomst waarin wij u graag informeren over 
de mogelijkheden om uw woning te kopen. De bijeenkomst vindt plaats in Hotel Dennenhoeve, 
Elspeterweg 14 in Nunspeet. De bijeenkomst start om 20.00 uur, de zaal is geopend vanaf 19.30 uur. 
U wordt dan geïnformeerd over wat er allemaal komt kijken bij het kopen van een appartement zoals het 
verkooptraject en de mogelijkheden om een starterslening af te sluiten. Omdat uw woning deel uitmaakt 
van een groter complex, wordt er een Vereniging van Eigenaren opgericht. Op de informatiebijeenkomst 
ontvangt u daarover ook belangrijke informatie. 

De keuze is aan u: kopen of huren 
De woningen die wij verkopen maken onderdeel uit van de afspraken die wij hebben gemaakt met de 
gemeente Nunspeet. Besluit u de woning niet te kopen? Dan kunt u hem gewoon blijven huren zoals u 
gewend bent. Als u gaat verhuizen, bieden wij uw woning te koop aan op de reguliere woningmarkt. 

Tot slot 
Een woning kopen doet u niet elke dag. Denkt u er daarom rustig over na en bezoek de 
informatiebijeenkomst. Als u op 20 mei niet op de bijeenkomst aanwezig bent, wilt u dit dan aan ons 
doorgeven? Tot uiterlijk 16 mei kunt u dit doorgeven op telefoonnummer 0341 27 87 00. Zonder 
tegenbericht rekenen wij op uw komst. Wij wensen u veel succes met uw beslissing! 

Met vriendelijke groeten, 

Gecgrji van de Ven 
algemeen directeur 
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