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De Scheepmaker nieuwsbrief #10 september 2017

 
Bekijk nieuwsbrief online

Nieuwsbrief #10

Start verkoop 30 september
Beste belangstellende voor De Scheepmaker,

  
 Over een week is het zo ver. Dan starten we met de verkoop van De
Scheepmaker. Na de start verkoop begint de inschrijfperiode van twee weken,
waarin je bij PUUR makelaars de woning van je voorkeur kunt aangeven. Pas
daarna begint de toewijzing. Genoeg tijd dus nog om je te oriënteren op het
gebouw en de locatie. In de volgende nieuwsbrief informeren we je uitgebreider
over het verkooptraject. 

 
Wandel mee met Laura

 Laura Ebbenhorst van Haarlem City Blog kent alle leuke plekjes van Haarlem en
de omgeving. Op de Facebookpagina van Haarlem City Blog deelt zij alle tips.
Én heel leuk: Laura deelt haar kennis met De Scheepmaker. Wandel in Vlog 4
mee op de oostoever van het Spaarne van De Adriaan tot Frisk!

 

 
Uitgelicht: kadewoning 6 

 Bijzonder leuk aan de kadewoningen is de entresol tussen de slaapverdieping en
de woonkamer. De entresol van kadewoning 6 aan de Windasstraat is 22 m²
groot. Je kunt de entresol op allerlei manieren inrichten en gebruiken. Als
speelplek, logeerplek of werkplek. Of gewoon om van die gave hoge ruimte te
genieten!

 Kadewoning 6 heeft een woonoppervlak van 120 m².
 

Stuur een voorbeeld naar  Versturen
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 Interieurimpressie van kadewoning 6.
  

 Financiële rekenhulp
 Om je goed voor te bereiden op de start van de verkoop, hebben we je in de

vorige nieuwsbrief geattendeerd op twee Haarlemse financiële experts met wie
wij goede ervaringen hebben. Je kunt vrijblijvend contact met hen opnemen.
Handig, want kopers van De Scheepmaker profiteren van voordelen. Bel of mail
met info@parfier.nl - 023– 5112590 of met info@betafd.nl - 023-8200300.

 
Start verkoop zaterdag 30 september

 Op zaterdag 30 september start de verkoop van De Scheepmaker. De start
verkoop vindt plaats in de Lichtfabriek aan de Minckelersweg 2 in Haarlem. We
vragen vanwege de organisatie van het evenement om vooraf aan te melden en
aan te geven naar welk tijdstip de voorkeur uitgaat. Dit kan via het
aanmeldformulier op de website.

  
 Meer informatie

 We zijn volop bezig met de verkoopvoorbereiding. Meer informatie zoals het
verkoopproces en waar te parkeren tijdens de start verkoop volgt binnenkort via
de website, de komende nieuwsbrieven en onze Facebookpagina. Informatie
over de woningen en de exacte verkoopprijzen delen we op de start verkoop.

  
 Vraag en antwoord

 Op de projectwebsite vullen we de ‘veelgestelde vragen’ met antwoord geregeld
bij. Je kunt ook contact opnemen met PUUR makelaars via 023-5410905 of door
een mail te sturen mail naar nieuwbouw@puurmakelaars.nl.

  
 Met hartelijke groet,

 Projectteam De Scheepmaker
  

 * De Scheepmaker behoudt zich het recht voor om toe te wijzen.
  

 
Afmelden

 Deze nieuwsbrief is verzonden vanuit een automatische mailbox.
 

E-mails naar deze mailbox worden niet beantwoord.
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