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Veel waardevolle reacties op kick-off
In deze zesde nieuwsbrief vertellen we meer over de feedback die we hebben ontvangen op
de kick-off en vind je de link naar het leuke videoverslag van 15 juli.
Resultaten feedback
We zijn iedereen zeer dankbaar voor de feedback die we hebben mogen ontvangen op het
gebouw, de plattegronden en de keuzeopties. Er zijn op de dag zelf en later online meer dan
400 enquêtes ingevuld! Ook bij de interieurarchitecten, het makelaarsteam en op de
presentatiepanelen zijn veel reacties achtergelaten. En de meningen waren positief! Het
ontwerp wordt mooi gevonden en passend bij de locatie en de geschiedenis.

Suggesties waren er ook. Extra slaapkamers bij het ene woningtype en juist de optie als
gave, open loft bij het andere woningtype. We onderzoeken verder welke woningtypen we
kunnen voorzien van een vouwpui om nog meer buiten naar binnen te halen én of we
oplaadpunten voor elektrische fietsen kunnen realiseren. Opvallend vonden wij verder dat
een relatief modern duurzaam fenomeen als deelauto vooral door de oudere
geïnteresseerden wordt gewaardeerd!
Vlog #2: een terugblik op de kick-off
Was je erbij en wil je nog eens terugkijken naar de spectaculaire Skywatch waarmee je tot de
8e verdieping kon worden getild? Heb je 15 juli gemist en wil je weten hoe het was? Kijk dan
terug in het tweede Vlog van De Scheepmaker. Sianie neemt je daarin mee op de
bouwlocatie aan het Spaarne. We wilden met de kick-off iedereen de kans bieden om deze
bijzondere plek in Haarlem te laten ervaren vanuit de lucht én vanaf het water.

Planning en informatie
We krijgen vragen over de datum van de start verkoop en de verkoopprijzen. De
verkoopprijzen worden na de zomer vastgesteld. De prijzen van de woningen liggen indicatief
tussen de 275.000 en 1.150.000 euro. Heb je een vraag? 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. Volg ook onze Facebookpagina!
Met hartelijke groet, Projectteam De Scheepmaker
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