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Start verkoop 30 september
Beste belangstellende voor De Scheepmaker,
De datum van de start verkoop staat vast! Én we hebben prachtige artist
impressions van De Scheepmaker die we in aanloop naar de start verkoop met je
willen delen. In deze nieuwsbrief vind je een voorproefje met kadewoning 4.
Start verkoop 30 september
Op zaterdag 30 september start de verkoop van De Scheepmaker. De start
verkoop vindt tussen 11.00 en 14.00 uur 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: het bezoeken van de start verkoop tussen 11.00 en 12.00 uur,
tussen 12.00 en 13.00 uur of tussen 13.00 en 14.00 uur. Dit kan via het
aanmeldformulier op de website.
In de Lichtfabriek, op loopafstand van de projectlocatie, bieden we onder meer
gelegenheid om de nieuwste interieurimpressies van de woningen te bekijken, in
gesprek te gaan met de verkoopmakelaar én het Scheepmaker-magazine met
inschrijfformulier en prijslijst op te halen.
Na de start verkoop op 30 september is er een inschrijfperiode van twee weken
waarin de woningvoorkeur(en) kan worden aangegeven. Bij meerdere
inschrijvingen op een woning zal er worden geloot.*
Uitgelicht: Kadewoning 4
Op de hoek van de Harmenjansweg met de Windasstraat vind je één van de 10
bijzondere kadewoningen met entresol. Kadewoning 4 heeft een
woonoppervlakte van 120 m² die verdeeld is over twee woonlagen en een vide
van 22 m². De woning heeft op de eerste verdieping een terras van 14 m². En
heel bijzonder: de woonkamer heeft een plafondhoogte van 5,20 meter!

Meer informatie

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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