
 

   

 
 
 
Verkoopinformatie de Kolkschool 
 
Een prachtig gebouw met een mooie historie waar je straks op loopafstand van alle 
voorzieningen heerlijk kunt wonen!  
 
Wil jij wonen in de Kolkschool? Schrijf je dan via www.wonenindekolkschool.nl als 
geïnteresseerde, lees deze verkoopinformatie, vul het inschrijfformulier in en lever deze 
uiterlijk maandag 23 januari om 17.00 uur in bij Weghorst Makelaardij. 
 
Start verkoop en de inschrijving 
Op zaterdag 14 januari 2023 gaan de 16 unieke loftappartementen in verkoop. Vanaf deze 
datum vind je alle verkoopdocumentatie zoals de prijslijst en de verkooptekeningen op de 
website. Op zaterdag 14 januari ben je van harte welkom tussen 11.00 uur en 14.00 uur om 
vrijblijvend een kijkje te komen nemen in het gebouw en het uitzicht van jouw toekomstige 
loftappartement te ervaren. Op deze dag staat ook ons verkoopteam voor je klaar.   
 
Om een optie te verkrijgen op 1 van de 16 loftappartementen dien je het inschrijfformulier 
in te vullen en in te leveren. Dit kan tot uiterlijk maandag 23 januari 17.00 uur.  
Bij deze verkoopinformatie is het inschrijfformulier toegevoegd. Je kunt hem ook 
downloaden via de website of digitaal opvragen bij Weghorst Makelaardij. Heb je vragen 
over het invullen van het formulier? Onze makelaar Weghorst Makelaardij helpt je graag en 
is te bereiken via telefoonnummer 0546-573332 
 
Het inschrijfformulier kun je mailen aan wierden@weghorstmakelaardij.nl of kan worden 
ingeleverd op het kantoor van Weghorst Makelaardij gelegen aan Rijssensestraat 6 te 
Wierden. De inschrijfperiode loopt van zaterdag 14 januari tot en met maandag 23 januari 
17.00 uur.  
 
Toewijzen woningen 
Op maandag 23 januari om 17.00 uur sluit de inschrijving. Er wordt gekeken naar zekerheid 
(voorbehoud van financiering) en eventuele financiële verklaring.  
Krijg je een loftappartement toegewezen, dan krijg je hierover van Weghorst Makelaardij 
tussen 24 januari en 26 januari telefonisch bericht om een persoonlijk gesprek in te 
plannen. 
 
Persoonlijk gesprek met de makelaar 
Tijdens het persoonlijke gesprek zal de makelaar je informeren over de woning, het proces 
van transformatie en wat daarbij komt kijken en de makelaar zal je de contractstukken 
overhandigen op basis waarvan je een weloverwogen aankoopbeslissing kunt maken. 
Vervolgens krijgt je een optie van 2 weken en kun je besluiten om tot aankoop van het 
loftappartement over te gaan. De makelaar staat klaar voor al je vragen die u mogelijk n.a.v. 
de verkoopdocumentatie nog heeft. 
 
 



 

   

 
 
 
Tekenen van koop- en aannemingsovereenkomst 
Als je besluit om tot aankoop over te gaan zal de makelaar de koop- en 
aannemingsovereenkomst opstellen en u deze ter ondertekening aanbieden. Besluit je niet 
tot koop over te gaan dan vervalt de exclusieve optie voor het loftappartement en neemt de 
makelaar contact op met de eerste reserve kandidaat van de lijst. 
 
Gesprek met kopersbegeleider en showrooms 
Na het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst zal de kopersbegeleider contact 
met je opnemen om een afspraak te maken. De kopersbegeleider neemt met jou het 
loftappartement door en samen worden de mogelijkheden besproken op het gebied van 
meer- en minderwerk. Ook wordt er door de showrooms contact met je opgenomen om te 
bekijken wat jouw wensen zijn en of deze passen bij de basiskeuzes.  
 
Bouwfase 
Zodra de benodigde vergunningen voor de transformatie van het gebouw binnen zijn en de 
bouwbeslissing (wanneer er 70% onherroepelijk verkocht is) genomen is, ontvangt u een 
brief waarin de aankondiging van de start bouw gedaan wordt. Het start bouw moment gaan 
we uiteraard met elkaar vieren op locatie! Ook tijdens de bouw worden er voor u 
verschillende momenten gecreëerd waarop u een kijkje kunt nemen in uw toekomstige 
woning.  
 
Goed om te weten 
 
Bestaand gebouw 
De Kolkschool is een bestaand gebouw met een bestaande constructie dat oorspronkelijk 
gebouwd is als schoolgebouw. Het is heel goed mogelijk om een dergelijk gebouw te 
transformeren naar een comfortabel woongebouw maar houd er rekening mee dat niet 
altijd alles mogelijk is zoals dat bij nieuwbouw vaak wel het geval is. Bijvoorbeeld, de positie 
van schachten en technische ruimten staan vast en sommige muren kunnen niet verplaatst 
worden omdat deze onderdeel kunnen zijn van de dragende constructie. Ondanks dat, 
woont je straks wel in 1 van de mooiste gebouwen die Almelo rijk is. Een prachtig 
karakteristiek gebouw met geschiedenis, op een fenomenale plek in de binnenstad van 
Almelo met alle voorzieningen binnen handbereik.  
 
Inzicht in uw financiële mogelijkheden  
Het is verstandig om inzicht te hebben in jouw financiële mogelijkheden om een woning te 
kunnen kopen. Wie goed beslagen ten ijs komt en alles in beeld heeft, kan de juiste keuzes 
maken. De kundige en ervaren samenwerkingspartner Gil Hypotheken en Verzekeringen 
staan voor je klaar om je te helpen met het inzichtelijk maken van jouw financiële 
mogelijkheden. Bij het inzichtelijk krijgen van jouw financiële situatie hoort eventueel ook 
een vrijblijvend waarde advies van een te verkopen woning. 
 
 
 



 

   

 
 
 
De makelaars van Weghorst Makelaardij kunnen je hierbij adviseren. Hiervoor kun je contact 
opnemen met Weghorst Makelaardij op telefoonnummer: 0546 – 57 33 32.  
Voor het financiële deel, Gil Hypotheken en Verzekeringen Makelaardij op telefoonnummer: 
0546 – 71 31 73. 
 
Keuken 
De loftappartementen worden voorzien van een prachtige keuken met Siemens apparatuur. 
Voortman Keukens te Rijssen is onze keukenshowroom waar je straks jouw ideale keuken 
kunt samenstellen. Samen met Voortman Keukens hebben we een mooie basiskeuken 
ontworpen die onder andere voorzien is van koelkast, combi-oven, afwasmachine, 
inductiekookplaat en recirculatiekap. 
 

  
 
 
Badkamer, Sanitair en tegels 
De loftappartementen hebben straks niet alleen een complete keuken, ook de badkamer is 
compleet voorzien van mooi sanitair via Plieger en er is een stelpost opgenomen voor het 
tegelwerk in badkamer en toilet. De tegels komen van Dannenberg Tegels te Rijssen.  
 
Alle showrooms werken alleen op afspraak en nadat de koop- en aannemingsovereenkomst 
voor het loftappartement getekend zijn.  
 
 
 



 

   

 
 
Verkoopdocumentatie 
De verkoopdocumentatie is met de grootste zorg samengesteld. De afbeeldingen en 
ingekleurde plattegronden in de verkoopdocumentatie en op de website zijn indicatief, hier 
kunnen geen rechten aan ontleend worden. De koopovereenkomst en de 
aannemingsovereenkomst met de daarbij behorende tekening en bijlagen zijn uiteindelijk de 
contractstukken.  
 
 
Mocht je nog vragen hebben over de loftappartementen dan kun je contact opnemen met 
de makelaars van Weghorst Makelaardij te Wierden. 
 
Telefoon: 0546-573332  email: wierden@weghorstmakelaardij.nl 
 
 
 
 


