,

Beste heer, mevrouw,

Bedankt voor je interesse in het project Havenkwartier te Katendrecht, een unieke ontwikkeling aan de
Maaskade in het hart van Katendrecht te Rotterdam. Kaap jij die laatste plek?
Hierbij ontvang je het sfeerboek met informatie over het enorme diverse woningaanbod in het
Havenkwartier. Er zijn tweehonderd woningen in alle soorten en maten en voor alle fases in het leven.
De keuze is aan jou! Wordt het een appartement met één of twee lagen? Een van de ruime
eengezinswoningen met een groene daktuin? Een stoere Loodswoning met een eigen garagebox? Of
ga je voor de adembenemende uitzichten van een van de Cloudappartementen of een van de luxe
Penthouses?
Dit sfeerboek heeft als doel je een goede indruk te geven van alle woningtypes van het Havenkwartier.
Daarmee heeft dit sfeerboek uitsluitend een informatieve waarde. Naast het sfeerboek ontvang je de
prijslijst voor de 36 eengezinswoningen, 14 Loodswoningen, 22 Specials (2/3 laags appartementen),
72 Havenappartementen, 52 Cloudappartementen en de 4 Penthouses.
Alle verkoopdocumentatie zal vanaf het start verkoop event op 21 februari 2019 beschikbaar zijn en is
online te downloaden via www.havenkwartier-katendrecht.nl.
Heb jij je keuze al gemaakt en wil je in aanmerking komen voor een woning in het Havenkwartier? Dan
kan je je online inschrijven via www.havenkwartier-katendrecht.nl/inschrijven.
De online inschrijftermijn eindigt op maandag 11 maart a.s. om 12.00 uur.
Indien er meerdere geïnteresseerden voor één woning zijn, dan behoudt Heijmans zich het recht van
toewijzing voor. Na de inventarisatie van de inschrijfformulieren en de toewijzing van de woningen,
worden de kandidaten in week 12 benaderd door een van de adviseurs van het Sales Team. Er wordt
dan een afspraak gemaakt voor een optiegesprek. Tijdens dit gesprek nemen wij de verkoopstukken
van het project met je door. Aan het einde van de optieperiode is het dan aan jou om aan te geven of je
tot aankoop wenst over te gaan middels ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst.
Wil je meer weten over het Havenkwartier of over de woningen? Voor verkoopgerichte en al jouw andere
vragen over de woningen of over de procedure kun je contact met ons opnemen. Bel of mail naar een
van de onderstaande adviseurs:

TW3
Adviseur:
Tom van Noord
+31(0)10 – 5007117
info@tw3.nl

Heijmans Vastgoed BV
Adviseur:
Hetty van Doorn
+31(0)10 – 266 28 00
info@havenkwartier-katendrecht.nl

Ooms makelaars
Adviseur:
Nick Forger
+31(0)88 – 424 01 80
rotterdam@ooms.com

We gaan er van uit je hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Sales Team Havenkwartier – Katendrecht Rotterdam

