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Start verkoop 30 september
Beste belangstellende voor De Scheepmaker,

  
 Over twee weken start de verkoop! Een mooi moment om te beginnen met de
voorbereidingen: aan welke zijde woon ik het liefst? Wat zijn mijn financiële
mogelijkheden? Hoe richt ik mijn woning in?

  
 Nieuwe website! descheepmaker.nl

 
Om je te helpen met die keuzes hebben wij een nieuwe projectwebsite gemaakt
boordevol prachtige impressies, van zowel binnen als buiten het gebouw. Door
met verschillende stijlen te werken krijg je een goede indruk van de
mogelijkheden. Na de start verkoop op 30 september zetten we de Woningzoeker
online met woningspecificaties en verkoopprijzen.

  
 Uitgelicht: appartement type C

 De Scheepmaker biedt veel vrijheid en keuzemogelijkheden om de woning naar
wens in te delen en vorm te geven. Zo heeft appartement type C standaard een
indeling met twee slaapkamers. De 95 m2 woonoppervlak biedt eenvoudig de
gelegenheid om daar een extra slaapkamer aan toe te voegen. Type C heeft een
buitenruimte van 14 m2 en ligt op de hoek van de Windasstraat met de
Harmenjansweg.

 

 Interieurimpressie Stadsappartement Type C.
  

 Financiële rekenhulp
 Bij de aankoop van een huis komt heel wat kijken. Zicht op je financiële

mogelijkheden is daarbij zeer belangrijk. De Scheepmaker attendeert je graag op
twee financiële experts die je daarbij kunnen adviseren. Informeer eens bij Parfier
in Haarlem of Amsterdam of bij Beta in Haarlem. Beide zijn vertegenwoordigd met
een vestiging op de Zijlweg. Neem vrijblijvend contact met hen op zodat je 30
september goed voorbereid bent.

 Parfier: bel met (volgt) of mail naar info@parfier.nl
 Bèta: bel met (volgt) of mail nara info@betafd.nl

Stuur een voorbeeld naar  Versturen

https://woningen.homedna.nl/communication/newsletters/2621/preview


Bèta: bel met (volgt) of mail nara info@betafd.nl
  

 Start verkoop 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 event 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.
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