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Nieuwsbrief Waterwoningen
De Lentse Kust

Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief over het project drijvende woningen in de Lentse Plas. We willen u hierin wat
meer vertellen over de verkoop en de voortgang van de bouw.
Helaas hebben wij u niet kunnen ontmoeten bij de woonbeurs Nijmegen wegens de ontwikkelingen rondom het
coronavirus. Ook andere manieren om het project te presenteren zijn nu lastiger te realiseren. Om de plannen voor
de prachtige drijvende villa’s toch meer visueel te maken en de fantasie te prikkelen hebben we het project een eigen
identiteit gegeven waarmee wij vanaf nu communiceren. Dit wordt nu ook in de nieuwe verkoopbrochure en andere
uitingen toegepast, binnenkort komt ook de projectwebsite online.
We willen we u graag een inkijkje geven in

de Lentse Kust:

Verkoop fase 2 en 3
Dit weekend gaan fase 2 en 3 van dit prachtige project in verkoop! Het project De Lentse Kust bestaat uit 3 fases,
waarvan de eerste fase eerder in verkoop is gegaan en bijna uitverkocht is. De fases bestaan elk uit 9 luxe, drijvende
woningen waarvan de ontwerpen zo zijn ontwikkeld dat er vanaf elk kavel een weids uitzicht over de plas
gegarandeerd wordt.

Impressie gehele project

Voor meer informatie over de beschikbare bouwkavels en woningen kunt u terecht op de Funda-pagina. Wilt u de
vernieuwde verkoopbrochure ontvangen of heeft u interesse in het nemen van een optie? Neem dan contact op met
onze makelaar Danny Pellegrom. U kunt hem bereiken via telefoon 085-2736105 of email info@besteprijsmakelaars.nl

Start werkzaamheden
Er is inmiddels begonnen met het bouwrijp maken van het project. Wanneer dit gereed is zal er begonnen worden
met de bouwplaats inrichting. Op deze bouwplaats worden de waterwoningen opgebouwd en afgewerkt, waarna ze
omgevaren worden naar het kavel. Op deze manier zorgen we voor optimale omstandigheden voor de bouw en
kunnen we overlast voor de reeds gebouwde woningen zoveel mogelijk beperken. Zie ook ‘Werk in uitvoering’ op
www.waalsprong.nl
Onze projectpartner aannemersbedrijf Zederik Bouw B.V. verwacht na de zomer te
starten met de bouw van de eerste waterwoningen.
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