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Nieuwsbrief #13
Beste belangstellende voor De Scheepmaker,
Onder grote belangstelling ging de verkoop van De Scheepmaker zaterdag
30 september van start. De Haarlemse Lichtfabriek was de perfecte plek om de
kadewoningen, appartementen, penthouses én partners te presenteren. Langs de
wanden stonden op schildersezels de informatiepanelen met de verschillende
woningtypen, verdiepingsoverzichten, gevelaanzichten en plattegronden. Ook
was te bekijken met welk design sanitair en welke maatwerkkeuken de woning
wordt uitgerust en kon er vrijblijvend financieel advies worden ingewonnen.
Niet op de start verkoop geweest of alles nog eens terug willen kijken? Bezoek
dan onze website die boordevol informatie staat. Onder Woningaanbod vind je
bijvoorbeeld het woningoverzicht met bijbehorende prijslijst. Via de interactieve
Woningzoeker kun je bovendien in 3D het gebouw bekijken en je ideale woning
vinden.
Nu is de inschrijfperiode aangebroken die loopt tot en met donderdag 12 oktober
17.00 uur. Dan moet het inschrijfformulier binnen zijn bij PUUR makelaars.
Het verkoopproces toegelicht
De verkoop is gestart. De inschrijving op voorkeursnummer(s) loopt tot en
met donderdag 12 oktober 17.00 uur.
Inschrijfformulieren dienen dan binnen te zijn per e-mail bij
nieuwbouw@puurmakelaars.nl. Per post versturen of langs brengen op
kantoor bij PUUR kan ook:
PUUR Makelaars Nieuwbouw: Bloemendaalseweg 123 B, 2061 CH
Bloemendaal;
PUUR Makelaars: Haarlem Zijlweg 36, 2013 DJ Haarlem;
Je kunt vrijblijvend contact opnemen met de financiële adviseurs van
Parfier of Bèta voor aantrekkelijke projectkorting op de hypotheek en
financieel advies op maat. Wandel eens binnen op de Zijlweg1 en/of de
Zijlweg 61;
Op de Scheepmakerwebsite vind je bij de 'downloads' alle relevante
verkoopinformatie, zoals woningplattegronden, de technische omschrijving
en de prijslijst;
Na de inschrijfperiode vindt de toewijzing op voorkeur plaats. Waar mogelijk
wordt maximaal rekening gehouden met de eerste voorkeurskeuze*. Na de
toewijzing zal de makelaar degene die een woning of appartement hebben
toegewezen gekregen uitnodigen voor een eerste verkoopgesprek.

Bekijk het Scheepmaker-magazine

In het Scheepmaker-magazine vertellen diverse betrokken partijen over hun rol
bij de totstandkoming van het gebouw en de woningen en laten we Haarlemmers
vertellen over deze geweldige stad en locatie. We hopen uiteraard dat je na het
lezen van het magazine nog enthousiaster over dit project wordt.
Meer informatie
Op de projectwebsite vullen we de ‘veelgestelde vragen’ met antwoord geregeld
aan. Je kunt ook contact opnemen met PUUR makelaars via 023-5410905 of
door een mail te sturen naar info@descheepmaker.nl.
Met hartelijke groet,
Projectteam De Scheepmaker
* De Scheepmaker behoudt zich het recht voor om toe te wijzen.
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