
 

 

 

 

 

Nieuwegein, d.d. 23 juli 2020 

 

Edisonkwartier 

Het is zover; de verkoop van het project Edisonkwartier is van start! Stijlvol wonen in moderne 

architectuur; dat wordt mogelijk in Edisonkwartier. Het gebied Rijnhuizen in Nieuwegein is volledig in 

ontwikkeling. Waar eens kantoren hebben gestaan, staat binnenkort misschien wel jouw huis, 

omgeven door water en natuur. Het nieuwbouwproject Edisonkwartier is kleinschalig opgezet en zal 

47 exclusieve herenhuizen in een parkachtige omgeving omvatten.  

Hoe in te schrijven? 

Je kunt je vanaf nu online inschrijven voor een woning middels het digitale inschrijfformulier in je 

persoonlijke omgeving. Ga naar de projectwebsite www.edisonkwartier.nl en klik op de button “Naar 

het inschrijfformulier". Log in met je eigen inloggegevens. Heb je nog geen eigen account? Registreer 

je dan snel via de volgende link: https://edison-kwartier.osre.nl/mijn-omgeving/aanmelden. 

Zorg ervoor dat al je persoonlijke gegevens compleet zijn en klik op de button “Naar inschrijving” om 

alle gevraagde (financiële) informatie in te vullen. Onder het tabje “Voorkeuren” kan je de 

bouwnummers van je voorkeur(en) aangeven. Selecteer de bouwnummers op volgorde van 

voorkeur. Wij gaan ervan uit dat je geen belangstelling hebt voor de bouwnummers die je niet 

opgeeft. Heb je jouw voorkeuren al eerder in je eigen account opgeslagen? Dan worden deze 

automatisch overgenomen. Voltooi de inschrijving en je ontvangt een e-mail met een bevestiging 

van jouw inschrijving. 

Om kans te maken op een woning maakt het niet uit wanneer je je inschrijft. Neem dus rustig de tijd 

om alle informatie door te lezen. Wij adviseren je echter om niet te wachten tot het laatste moment. 

De inschrijftermijn sluit op dinsdag 4 augustus om 12:00 uur. 

Toewijzing 

Wanneer je een woning toegewezen hebt gekregen, word je vanaf 6 augustus telefonisch 

uitgenodigd voor een aankoopgesprek bij één van de projectmakelaars, De Keizer makelaarsgroep of 

Beumer Garantiemakelaars. Mocht je in eerste instantie geen woning toegewezen krijgen dan 

ontvang je hiervan bericht per mail. Er zit geen volgorde in de reservelijst, bij het beschikbaar komen 

van een bouwnummer wordt er opnieuw op voorkeur toegewezen. Mocht je alsnog een woning 

toegewezen krijgen dan nemen wij direct contact met je op voor een aankoopgesprek. 

  

http://www.edisonkwartier.nl/
https://edison-kwartier.osre.nl/mijn-omgeving/aanmelden


 

 

 

 

Financieel advies 

Om een zo goed mogelijk beeld te geven van jouw financiële mogelijkheden is er een samenwerking 

aangegaan met GeldXpert en De Hypotheekshop. Iedere kandidaat in het Edisonkwartier krijgt de 

mogelijkheid aangeboden voor een vrijblijvend eerste gesprek met een adviseur van GeldXpert 030 

600 8231 of De Hypotheekshop 030 6775800. Deze samenwerking heeft voor jou als koper meerdere 

voordelen: je krijgt onafhankelijk advies over je financiële wensen en mogelijkheden en jouw 

adviseur is volledig op de hoogte over het project Edisonkwartier. Zo weet je precies waar je aan toe 

bent! 

Voor vragen en/of aanvullende informatie over het Edisonkwartier, kun je contact opnemen met De 

Keizer makelaarsgroep op telefoonnummer 030 600 82 40 of Beumer Garantiemakelaars op 

telefoonnummer 030 677 60 00. 

  

Wij kijken er naar uit om kennis met je te maken! 

De Keizer makelaarsgroep 

Beumer Garantiemakelaars 


