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Beste belangstellende voor De Scheepmaker,
Nog tweeëneenhalve week aftellen en dan start de verkoop van de 55 woningen
in De Scheepmaker! Heb je je al aangemeld? In deze nieuwsbrief zetten we de
info nog een keer voor je op een rij, inclusief een kennismaking met het
verkoopteam van PUUR* nieuwbouwmakelaars uit Haarlem.

Start verkoop 30 september
Start verkoop 30 september
De start verkoop is vlakbij de projectlocatie op een aansprekende plek: de
Lichtfabriek aan de Minckelersweg 2 in Haarlem. Om iedereen zo goed
mogelijk te woord te staan hebben we tussen 11 uur en 14 uur blokken gemaakt
van een uur. Via de website kun je je inschrijven voor het tijdstip dat je het beste
uitkomt. In aanloop naar 30 september plaatsen we meer informatie over de start
verkoop op de website.
Uitgelicht: Type I
Als je door de ramen kijkt zie je het Spaarne liggen. Op de derde tot en met de
zevende verdieping vind je appartement Type I. Deze woning van 107 m2 telt drie
slaapkamers en maatwerk keuken met stijlvol kookeiland. Zowel de eetkamer als
de living sluit aan op de buitenruimte van 16 m2!

Maak kennis met PUUR*
De verkoop van De Scheepmaker ligt in handen van het makelaarskantoor
PUUR*. De oorsprong van het kantoor ligt in Haarlem. Ralf van Schagen en
Brenda Boersma kennen de stad door en door en zijn enthousiast over het
project.
“Wij kunnen heel veel vertellen over de voordelen van nieuwbouw en met name
ook deze locatie en het gebouw", vertelt Ralf. "Maar je moet het ook zelf
ontdekken, door op pad te gaan in de buurt en een kopje koffie te drinken bij één
van de leuke buren zoals stadsstrand De Oerkap of restaurant Zuidam. Of wandel
via de Catharijnebrug naar de binnenstad en kijk door je oogharen naar de
toekomst van deze veelbelovende buurt."
Zijn collega Brenda kijkt uit naar het verkooptraject: ‘Na de start verkoop begint
een spannende, intensieve, maar vooral leuke tijd voor zowel de inschrijvers als

een spannende, intensieve, maar vooral leuke tijd voor zowel de inschrijvers als
voor ons. Geïnteresseerden krijgen vanaf 30 september twee weken de tijd om
zich in te schrijven voor de woning van hun voorkeur. We proberen zoveel
mogelijk mensen hun eerste voorkeur te geven. Lukt dat niet, dan proberen we de
tweede of derde voorkeur. Als het moet, wordt er geloot.” *)

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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