Voor de geïnteresseerden in nieuwbouwplan “Pesanthof” in Westmaas
Onderwerp
Datum

Nieuwbouwproject Pesanthof
19 maart 2020

Geachte heer/mevrouw,
Met veel genoegen presenteren wij u de online verkoopdocumentatie van de 9
ééngezinswoningen, 8 halfvrijstaande 2-onder-1 kapwoningen en 3 vrije kavels in het
nieuwbouwproject Pesanthof te Westmaas. De verkoopdocumentatie bestaat uit een brochure,
plattegronden, een koopsommenlijst en een inschrijfformulier.
Indien er interesse is in een gedrukte brochure en tekening, dan sturen wij u deze toe of u kunt
deze ook bij ons komen halen op afspraak.
Pesanthof in Westmaas is een exclusief kleinschalig project gelegen in het pittoreske centrum
met vele voorzieningen in de directe nabijheid. Een rustige, groene en waterrijke buurt met het
dorpse gevoel voor jong en oud. De woningen kenmerken zich door gedetailleerde bouw met
hoogwaardige afwerkingenen. De ééngezinswoningen hebben een prijs vanaf € 323.500,-v.o.n., voor de half-vrijstaande 2-onder-1 kapwoningen is dit vanaf € 499.500,-- v.o.n.
De vrije kavels hebben een koopsom vanaf € 338.500,--.
Indien u, na het bestuderen van de documentatie, belangstelling heeft voor één van de 9
ééngezinswoningen, 8 halfvrijstaande 2-onder-1 kapwoningen of 3 vrije kavels dan kunt u
vrijblijvend bijgaand inschrijfformulier volledig ingevuld aan ons retourneren. De sluitingsdatum
voor de inschrijving is gesteld op donderdag 2 april 2020. Na de sluiting van de inschrijving
zullen de bouwnummers door de makelaars in overleg met de ontwikkelaar worden toebedeeld.
Direct na de toebedeling zullen wij contact met u opnemen betreffende uw inschrijving en u
(indien van toepassing) uitnodigen voor een informatie gesprek bij ons op kantoor, waar u al uw
vragen in een persoonlijk gesprek aan de makelaar kunt stellen.
De hypotheekrente is laag, onze adviseurs helpen u graag bij het vinden van een passende
hypotheek. Als u op dit moment over een eigen woning beschikt, is dit een goed moment om
alvast over de verkoop hiervan na te denken. Tevens kan een inschatting van de waarde van
uw huidige woning van belang zijn voor de financiering van uw nieuwbouwwoning.
Daarom bieden wij u een gratis waardebepaling aan!
U kunt contact met ons opnemen voor een afspraak, waarbij de makelaar graag vrijblijvend bij
u langskomt.
Met vriendelijke groet,
Makelaardij Groote Waard & Ooms Makelaars Barendrecht
Vierwiekenplein 32
3262 AN Oud-Beijerland
0186-666911
info@grootewaard.nl

Brugge 3
2993 LB Barendrecht
0180-626500
barendrecht@ooms.com

Openingstijden kantoor makelaar:
Maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.30 uur.
Zaterdag op afspraak.
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