Beste geïnteresseerde,

Bedankt voor je belangstelling voor deze nieuwe woonbuurt, in het Zuiderpark!
Hierbij ontvang je de brochure met informatie over de verschillende woningen die op deze unieke plek
gerealiseerd gaan worden. Deze brochure geeft je een goede indruk van de transformatie van dit nieuwe
stadscentrum naar een dynamisch woon- en werkgebied met tal van voorzieningen en uitstekende
bereikbaarheid. Je krijgt een doorkijk naar de nieuwe woonomgeving en een overzicht van de diverse
woningtypes. Deze brochure heeft uitsluitend een informatieve waarde.
In de brochure zijn niet alle plattegronden van de verschillende woningtypes weergegeven. Alle plattegronden
en overige verkoopdocumentatie (zoals de technische omschrijving) is vanaf nu online te downloaden via
www.inhetzuiderpark.nl/downloads/ en in te zien op de woningtype pagina’s.
Naast de brochure ontvang je hierbij ook de prijslijst van Fase 3, met in totaal 14 woningen.
Heb je alle informatie bekeken en wil je in aanmerking komen voor een woning in Fase 3?
Schrijf je dan in voor jouw droomwoning via www.inhetzuiderpark.nl/inschrijven/
De inschrijftermijn eindigt op zondag 15 november a.s. om 17.00 uur.
Na inventarisatie van de inschrijfformulieren en de toewijzing van de woningen, worden degenen die een
woning toegewezen hebben gekregen in week 47 telefonisch benaderd door één van de makelaars.
Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een aankoopgesprek. Tijdens dit gesprek nemen wij alle
verkoopdocumentatie van het project met je door. De optie kan vervolgens worden omgezet in een
tekenafspraak waarbij de koop- en aannemingsovereenkomst wordt ondertekend.
Mocht je naar aanleiding van dit schrijven vragen hebben over de woningen, de omgeving of de procedure,
neem dan gerust contact op met één van onderstaande adviseurs:
In Het Zuiderpark
010 - 266 2800
info@inhetzuiderpark.nl

Woonvisie Makelaars
010 - 292 3000
info@woonvisiemakelaars.nl

We zien je inschrijving graag tegemoet!

Met vriendelijke groet,
Projectteam In Het Zuiderpark
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010 - 300 7117
info@tw3.nl

