Infographic ‘klantreis’

1 Oriëntatie
Nieuw:
online woningconﬁgurator

INSPIRATIECENTRUM

Ontwikkeling en bouw door

www.gebroedersblokland.nl

Ik ben geïnteresseerd in een
woning van het project ....

Ik ga me in het project verdiepen
en mijn mogelijkheden bekijken

Ik ga aan de slag met de woningconﬁgurator
en kies mijn ruwbouwopties

Ik plan een gesprek bij een
hypotheekadviseur

Ik plan een oriënterend gesprek met de
makelaar voor meer projectinformatie

Toch niet het geschikte
project? Kijk dan op
onze website voor
andere projecten.

Ik ben enthousiast
geworden!

2 Keuzetraject
INSPIRATIECENTRUM

De showrooms van de
keukens, sanitair, tegels
en deuren nodigen mij uit

YES, ik heb getekend voor
mijn toekomstige woning!

Ik plan een tekenafspraak
bij de makelaar

ACTIE: Om mijn woonwensen
realiseerbaar te maken moet
ik mijn woonwensen zo snel
mogelijk deﬁnitief maken

De klantadviseur nodigt mij uit
voor een woonwensengesprek

Ik bezoek de
showrooms

INSPIRATIECENTRUM

Ik bereid me op het gesprek voor door:
• mijn indeling te bepalen
• in te loggen op het klantenportaal (HoomCTRL) en aan de slag
te gaan met de afbouwopties
• een eventuele vragenlijst op te stellen
TIP: gebruik het meubelinlegvel
Hoe wil ik mijn toekomstige
woning indelen?

Ik heb een woonwensengesprek
bij Gebroeders Blokland

Ik stem mijn woonwensen af
met mijn klantadviseur

3 Bouw

ACTIE:
Controleer de
woonwensen
goed alvorens
je deze
ondertekend,
hierna zijn geen
wijzigingen
meer mogelijk

3 maanden voor de start bouw
ontvang ik een GO-brief!

Mijn woonwensen
zijn deﬁnitief!

Factuur

Via nieuwsbrieven word ik op
de hoogte gehouden over de
voortgang van de bouw en
belangrijke informatie

Feest! Rondom de start bouw
ontvang ik een uitnodiging
voor de feestelijke handeling

De bouw start! Ik kan
binnenkort mijn eerste
termijnfactuur verwachten

Ik maak mijn hypotheek
deﬁnitief want ik word binnenkort
uitgenodigd door de notaris

ACTIE: Neem je
woonwensenoverzicht inclusief
tekeningen mee

Op vastgestelde momenten kan
ik een kijkje gaan nemen op de
bouwplaats. Dit kan vanaf het
moment dat de bouwplaats
veilig is

LET OP:
Na uitnodiging op vastgestelde kijkmomenten
gelden regels op de
bouwplaats. Indien deze
niet worden nageleefd,
kan toegang worden
geweigerd.

Het is bijna zover! Ik ontvang een uitnodiging
voor de vooroplevering en de oplevering.
Hierin staan ook de inloggegevens voor het
serviceportaal (HomeDNA)

Mijn vooroplevering
vindt plaats

4 Wonen

Ik kan nu mijn woning
gaan inrichten

Ik vind tips voor
het onderhoud van
mijn woning in het
serviceboekje

Ongeveer 2 maanden na oplevering is de servicedag.
Eventuele reparatieverzoeken zullen die dag uitgevoerd worden

Hoera! Vandaag vind de
oplevering plaats en
ontvang ik de sleutels

