
Toewijzingsprocedure koopwoningen Seringenlint 
 
Voor de koopwoningen is een toewijzingsprocedure van toepassing. 
Als u zich inschrijft voor een woning zijn er de volgende criteria.  
 
Eerste criterium 
Alle bouwnummers 
 
1. Kandidaten woonachtig of sociaal gebonden aan Limmen;  
2. Kandidaten woonachtig of sociaal gebonden aan de gemeente Castricum; 
3. Kandidaten woonachtig buiten de gemeente Castricum. 
 
Tweede criterium  
Alleen voor de bouwnummers 3,4,15,16,17,18 (“KoopStart OpMaat regeling, sociale koop 
in de prijsklasse tot € 255.000,- v.o.n.) 
 
1. Kandidaten (of tweeverdieners) met een (gezamenlijk) bruto jaarinkomen tot € 58.583,- 
2. Kandidaten (of tweeverdieners) met een (gezamenlijk) bruto jaarinkomen van meer dan 

€ 58.583,-. 
 

Derde criterium   
Alleen voor de bouwnummers 3,4,15,16,17,18 (“KoopStart OpMaat regeling, sociale koop 
in de prijsklasse tot € 255.000,- v.o.n.) 
 
1. Kandidaten waarvan minimaal één van de partners geboren is na 1 november 1995; 
2. Kandidaten waarvan minimaal één van de partners geboren is vóór 1 november 1995. 
 
Tweede criterium  
Alleen voor de bouwnummers 21,22,25,26,27,28,29 (levensloopbestendige woning) 
 
1.   Kandidaten waarvan minimaal één van de partners geboren is vóór 1 november 1962; 
2.   Kandidaten waarvan minimaal één van de partners geboren is na 1 november 1962. 
  
 
 
 
ZOZ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Er worden voorafgaand aan de loting geen afzonderlijke woningen toegewezen. Als er 
meerdere kandidaten voor een bouwnummer zijn zal er een loting plaatsvinden. De loting zal 
bij de notaris worden verricht. 
 
Een kandidaat is sociaal gebonden aan Limmen of de gemeente Castricum wanneer wordt 
voldaan aan één van de navolgende voorwaarden; 
- Inwoner/ingezetene; de kandidaat moet minstens een jaar ingeschreven staan in het 

bevolkingsregister van de gemeente Castricum en heeft zijn hoofdverblijf in Limmen 
respectievelijk de gemeente Castricum; 

- Sociaal gebonden; indien de kandidaat in het verleden zes jaar aan een stuk ingezetene is 
geweest of als een van de verwanten in de eerste graad (dat zijn ouders of kinderen) er nu 
tenminste 6 jaar woonachtig zijn. 

 
Voor de controle van de inkomensgegevens dient een recente salarisstrook. Voor de 
berekening van het jaarinkomen wordt het maandsalaris vermenigvuldigd met 12 en 
verhoogd met 8% vakantiegeld. Ondernemers kunnen met hun jaarcijfers over 2021 aantonen 
dat het inkomen onder € 58.583,- ligt. 
 
Toelichting op de toepassing van de criteria: 
 
Bouwnummer 3,4,15,16,17,18 
Op de ontvangen reacties worden de criteria in de aangegeven volgorde toegepast. Dit houdt 
in dat bij het doorlopen van alle criteria jonge mensen met een laag inkomen uit Limmen de 
meeste kans hebben op toewijzing van een woning. Indien dit niet voldoende kandidaten 
oplevert zullen oudere mensen met een laag inkomen uit Limmen voorrang hebben op de 
overige kandidaten. Indien dit niet genoeg kandidaten oplevert zullen kandidaten met een 
hoog inkomen uit Limmen voorrang hebben op de overige kandidaten. Indien dit niet genoeg 
kandidaten oplevert zullen mensen uit de gemeente Castricum voorrang hebben op de 
overige kandidaten. Enzovoort. 
 

Bouwnummer 21,22,25,26,27,28,29 
Op de ontvangen reacties worden de criteria in de aangegeven volgorde toegepast. Dit houdt 
in dat bij het doorlopen van alle criteria oudere mensen uit Limmen de meeste kans hebben 
op toewijzing van een woning. Indien dit niet genoeg kandidaten oplevert zullen jongere 
kandidaten uit Limmen voorrang hebben op de overige kandidaten. Indien dit niet genoeg 
kandidaten oplevert zullen oudere mensen uit de gemeente Castricum voorrang hebben op 
de overige kandidaten. Enzovoort. 
 
 

 

 


