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Aan de geïnteresseerden in het project  
Park Beresteyn te Voorschoten 

Onderwerp 
 

Datum 

Project Park Beresteyn te Voorschoten 
4 december 2021 
  

 
Geachte heer, mevrouw,   
 
Met trots presenteren wij u, mede namens onze opdrachtgever WDevelop, de 
brochure van de 43 appartementen en penthouses in het project “Park Beresteyn”, 
een buitenplaats nabij de Leidseweg in het veelzijdige Voorschoten. 
 
Op deze fantastische locatie kunt u straks wonen in één van de comfortabele, luxe 
appartementen en penthouses met drie, vier of vijf kamers ingedeeld. Het aanbod is 
verdeeld over drie stijlvolle, kleinschalig opgezette urban villa’s met een gezamenlijke, 
half-verdiepte stallinggarage waarop een mooi entreeplein wordt ingericht. 
 
Ziet u zichzelf wonen op Park Beresteyn? 
Lees dan rustig alle informatie op de website door, maak eventueel gebruik van de 
mogelijkheid om bij de makelaars een kort aanvullend, individueel informatiegesprek 
aan te gaan en kijk welk appartement het beste bij u past.  Als u één of meerdere 
appartementen hebt gekozen, kunt u zich via het digitale inschrijfformulier op 
www.parkberesteyn.nl inschrijven.  
Dit kan uiterlijk tot maandag 13 december 2021 – 17.00 uur. 

 
 

Proces in grote lijnen 
Ø Inschrijven is mogelijk tot en met maandag 13 december 2021 - 17.00 uur. U kunt 

per huishouden één inschrijfformulier invullen. Meerdere inschrijvingen per 
huishouden worden niet in behandeling genomen. 

 
Ø Inschrijven kan via het digitale inschrijfformulier op www.parkberesteyn.nl. 

 
Ø Mocht blijken dat er inschrijvers met een gelijke status hebben ingeschreven op 

dezelfde 1e voorkeur, dan zal er door de ontwikkelaar een keuze gemaakt 
worden tussen de kandidaten, waarbij ook gekeken wordt naar financiële 
daadkracht. Het staat u vrij om hier inzicht in te geven door het toevoegen/ 
uploaden van extra documenten bij de inschrijving. Indien er geen gelijke 
inschrijvingen zijn, zullen de appartementen zo optimaal mogelijk worden 
toebedeeld, rekening houdend met de voorkeuren en optimale bezetting van het 
plan.    

 
Ø Uiterlijk vrijdag 17 december 2021 krijgt iedere inschrijver bericht over de uitslag. 

De kandidaten die uitgenodigd worden voor een informatiegesprek voor een 
bouwnummer worden telefonisch benaderd, de overige kandidaten krijgen een 
bericht via e-mail.  

 
Ø Dinsdag 21 december 2021 starten de eerste informatiegesprekken. Hou alvast 

ruimte vrij in de agenda is onze tip.       
 



www. decolijn.nl 

   

 

 
Hoe weet u of u wel of niet uitgenodigd wordt voor een informatiegesprek? 
Als u een appartement krijgt toegewezen, wordt er telefonisch contact opgenomen 
door één van de makelaars om een afspraak in te plannen om de mogelijke 
aankoop van het appartement te bespreken.  

 
Aansluitend op dit informatiegesprek krijgt u ook (indien gewenst) een financieel 
gesprek, zodat u ook weet met welke maandlasten u te maken krijgt en wat uw 
financiële situatie zal zijn bij aankoop van het appartement.  
 
 
We danken u alvast voor uw belangstelling en wensen u veel succes met uw 
inschrijving. Wellicht kunnen we u straks begroeten als één van de nieuwe bewoners 
van Park Beresteyn! 
 
 
Met vriendelijke groet,  

 
 

  
 

 
    

Frisia Makelaars        Fides makelaars     
Javastraat 1a       Lammenschansweg 76        
2585 AA  DEN HAAG        2313 DP   LEIDEN                  
Tel: 070 - 342 01 01        Tel: 071-5168088                 

 nieuwbouw@frisiamakelaars.nl    nieuwbouw@fidesmakelaarsleiden.nl     
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: brochure en prijslijst             


