Editie 23– maart 2021

Nieuwsbrief Waterwoningen
De Lentse Kust
Fase 1 uitverkocht!
De verkoop van de waterwoningen op de Lentse plas verloopt voortvarend.
Alle woningen in fase 1 (aan de zuidzijde van de brug) zijn verkocht! Inmiddels zijn er ook een aantal woningen van
fase 2 en 3 verkocht, maar er zijn nog enkele woningen beschikbaar, dus wees er snel bij indien u in een bijzondere
drijvende woning wilt wonen met weids uitzicht over de plas!
Neem bij interesse contact op met onze makelaar voor dit project; Dhr. Danny Pellegrom Tel. 085 2736105.

Inloopdagen op de bouwlocatie
Het is mogelijk om op zaterdag tussen 10.00 en 13.00 op afspraak op de bouwlocatie aan de Lentse plas langs te
komen om met ons de mogelijkheden voor uw waterwoning te bespreken. Wij kunnen u dan ook optimaal de
ligging van de woningen schetsen aan de hand van de reeds aanwezige meerpalen en u kunt zelfs al in een woning
kijken zodat u de unieke woonbeleving van een waterwoning al kunt ervaren!
Neem contact op met onze makelaar Danny Pellegrom (email info@besteprijsmakelaars.nl of bel 085 2736105) om
uw voorkeur op te geven, dan nemen wij contact met u op om de dag en tijdstip af te spreken.
Wij kijken uit naar uw komst!

Voortgang bouw woningen en entreesteigers
De afgelopen weken zijn van de eerste entreesteigers geplaatst (foto linksboven), het is nu goed te zien waar de eerste
9 woningen (fase 1) komen te liggen.
Momenteel worden de eerste woningen afgebouwd; om bij elk weertype de woningen in aanbouw te beschermen,
is er een drijvende kap constructie geplaatst (foto rechts boven). De eerste woningen zullen binnenkort naar hun
kavel worden getransporteerd.
We houden u door middel van onze nieuwsbrieven op de hoogte, bij vragen kunt u ook contact met ons opnemen.

Mocht u aan de hand van deze nieuwbrief nog vragen of wensen hebben,
Kavel 1.5 neem dan contact op met Balance d’eau
via info@balancedeau.nl of 015-8878660.
Kavel 1.2
Met vriendelijke groeten, het Balance d’eau-team
* Alle getoonde/afgegeven impressies, animaties, tekeningen, opgegeven maten en details zijn indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

