Goedendag,
Leuk dat u interesse hebt in een woning in Tuin 15 & 16 van Laakse Tuinen,
Vathorst Amersfoort! Vanaf dit moment is alle woninginformatie beschikbaar.
Op de website kunt u alles rustig bekijken en de brochure, verkooptekeningen,
optielijst, technische omschrijving én de prijslijst downloaden.
Tuin 15 & 16
Het is zover, de inschrijving voor de woningen van Tuin 15 en 16 is gestart.
Laakse Tuinen wordt een wijk waarin groen en ruimte centraal staan. In Tuin 15
en 16 bieden we 46 duurzame woningen te koop aan in vijf verschillende types.
Elk woning heeft een heerlijke voor- en achtertuin en parkeergelegenheid op
het achtergelegen groenrijke of kleinschalige binnenhof. En u kunt hier wonen!
Toewijzing
Hebt u één of meerdere woningen gevonden die bij u passen? Schrijf u dan in.
Dat doet u door het inschrijfformulier volledig in te vullen. Op het formulier
geeft u aan welke bouwnummers uw favoriet zijn en vult u uw contactgegevens
in. Hebt u dit gedaan, dan ontvangt u van ons per mail een bevestiging van uw
inschrijving.

Makelaarsinformatie
Hebt u vragen dan kunt u terecht
bij de betrokken makelaars: Kirsten
Hekman, Maureen van der Werff en
Michiel van der Klis

Woonvast Makelaars
Stadsring 139
3817 BA Amersfoort
033 422 1010
tuinenindelaak@woonvast.nl

Financieerbaarheid
Het is van belang dat u vooraf goed nagaat wat uw financiële mogelijkheden
zijn om verrassingen in een later stadium te voorkomen. Kunt u de woning van
uw voorkeur betalen? Welke meerwerk-opties zijn binnen budget te realiseren?
Laat u goed voorlichten om een weloverwogen keuze te kunnen maken voor
welke woningen u zich inschrijft.
Meer weten?
Hebt u vragen of hulp nodig bij de inschrijving? Neem dan contact op met de
makelaars van Woonvast makelaars, zij helpen u graag verder. Ook voor vragen
over de verkoop of waarde van uw huidige woning en de financiering van de
nieuwe woning staan ze voor u klaar.
Succes met het maken van een keuze. Wij zien uw inschrijfformulier
graag tegemoet!

Hartelijke groet,
Team Laakse Tuinen

