Instructie voor digitale inschrijving Imagine
De inschrijving voor een woning in Imagine gaat via de beveiligde online inschrijfmodule. Op maandag 15 maart 2021
ontvangt iedereen die zich reeds voor de nieuwsbrieven van Imagine heeft inschreven een mail met daarin een link naar
deze online inschrijfmodule. Alleen met deze link kom je in het systeem en schrijf je je in voor jouw voorkeurswoningen.
Iedereen die zich op tijd inschrijft neemt deel aan de eerste toewijzingsronde. Ook in het geval je je al eerder als
belangstellende voor een woningtype hebt geregistreerd dien je je opnieuw voor één of meerdere bouwnummers in te
schrijven. De eerdere registratie komt dus te vervallen.
Die geïnteresseerden die zich nog niet eerder hebben geregistreerd en de projectwebsite van Imagine bezoeken, dienen
zich op de website te registreren. Vervolgens ontvangen zij binnen enkele minuten een bevestigingsmail met daarin een
link naar de inschrijfmodule en het eigen inschrijfformulier.
Wanneer je de link vanuit de email opent kom je in het digitale inschrijfformulier. De inschrijving bestaat uit 6 stappen. In
deze stappen vragen wij de volgende gegevens:
• Contact- en legitimatiegegevens van jou en je partner (indien de woning op jullie beider naam wordt gekocht)
• Je huidige woonsituatie
• Je selectie van de voorkeur appartementen
• Je voorkeursvolgorde binnen deze selectie
• Financiering
• Ondertekening
Je kunt met de buttons 'Vorige' en 'Volgende' door de stappen heen lopen. De velden met een * zijn verplichte velden.
Deze velden moet je eerst (volledig en naar waarheid) invullen voordat je een volgende stap kunt doen.
De inschrijfmodule bevindt zich in de beveiligde omgeving, jouw gegevens zijn niet zichtbaar voor anderen en zullen
uitsluitend gebruikt worden voor het project Imagine.
Je hebt tot maandag 22 maart, 17.00 uur de tijd om het inschrijfformulier in te vullen en jouw voorkeuren kenbaar te
maken. Na dit tijdstip is inschrijving voor de eerste toewijzing niet meer mogelijk en is het inschrijfformulier niet meer
beschikbaar.
Wil je je inschrijving tussentijds even onderbreken? Dat kan voor maximaal 48 uur. Sla dan je gegevens op door in het
Profiel menu – het bolletje rechtsboven met jouw initialen – op 'Deze sessie opslaan en later verder gaan' te klikken.
Herstart je je inschrijving niet binnen 48 uur, dan dien je, door middel van de inschrijfbutton in de ontvangen nieuwsbrief,
een nieuwe persoonlijke link aan te vragen. Het moment van inschrijven heeft geen invloed op de toewijzing. Het maakt
dus niet uit of je je op de eerste dag of op de laatste dag van de inschrijfperiode aanmeldt.
Wanneer je het formulier hebt afgerond stuur je het in (uiterlijk op maandag 22 maart om 17.00 uur). Op dinsdag 23 maart
2021 worden alle inschrijvingen geïnventariseerd en zal de toewijzing van de woningen plaatsvinden. Vanaf woensdag 24
maart 2021 wordt je dan per email benaderd of er een woning van jouw voorkeuren aan je is toegewezen. In het geval
het helaas niet mogelijk bleek om een woning aan je toe te wijzen ontvang je hierover bericht. Vanzelfsprekend kom je
dan op de reservelijst voor de opgegeven bouwnummers en zul je alsnog benaderd worden wanneer er een opgegeven
bouwnummer beschikbaar komt.
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English version
Instruction for digital registration Imagine
The registration for a apartment in Imagine is done through the secured online registration module. On Monday March
15, 2021 everyone who has already subscribed to the newsletters of Imagine will receive an e-mail with a link to this online
registration module. Only with this link you will enter the system and register for your preferred houses. Everyone who
registers on time can participate in the first allocation round. Even if you have already registered as an interested person
for a type of home, you will have to register again for one or more building numbers. The previous registration therefore
expires.
Those interested persons who have not registered before and visit the Imagine project website, need to register on the
website. Subsequently, they will receive a confirmation e-mail within a few minutes containing a link to the registration
module and their own registration form.
When you open the link from the e-mail, you will be taken to the digital registration form. The registration consists of 6
steps. In these steps we ask for the following information:
- Contact and identification details of you and your partner (if the house is bought in both your names)
- Your current living situation
- Your selection of the preferred flats
- Your order of preference within this selection
- Financing
- Signature
You can go through the steps with the buttons 'Previous' and 'Next'. The fields marked with * are compulsory fields. You
must complete these fields (completely and truthfully) before you can take the next step.
The registration module is located in the secure environment, your details are not visible to others and will only be used
for the Imagine project.
You have until Monday, 22 March, 5 p.m. to complete the registration form and indicate your preferences. After this time,
registration for the first allocation is no longer possible and the registration form is no longer available.
Do you want to interrupt your registration? This is possible for a maximum of 48 hours. Then save your data by clicking on
'Save this session and continue later' in the Profile menu - the little ball with your initials in the top right corner. If you do
not restart your registration within 48 hours, you will have to request a new personal link by using the registration button
in the newsletter you received. The moment of your registration is does not affect the allocation. In other words, is does
not matter if you do your registration on the first day or on the last day of the subscription period.
When you have completed the form, send it in (no later than 5pm on Monday 22 March). On Tuesday 23 March 2021 all
registrations will be inventoried and the allocation of the houses will take place. From Wednesday 24 March 2021 you will
be contacted by email whether a house of your preference has been allocated to you. In case it was unfortunately not
possible to allocate a house to you, you will receive a message about this. Naturally, you will then be placed on the reserve
list for the given construction numbers and you will still be contacted when a given construction number becomes
available.
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