Editie 24– april 2021

Nieuwsbrief Waterwoningen
De Lentse Kust
1e waterwoning ligt op zijn plek!
Op dinsdag 20 april is de eerste waterwoning van het project afgemeerd aan de entreesteiger. Het is voor de
toekomstige bewoners natuurlijk een bijzonder moment als je zo je eigen woning langs ziet varen.
Nu de eerste woning er ligt is het goed te zien hoe ruim het project is opgezet. Als je in de woning staat waan je jezelf
op je eigen eiland. Het hele jaar vakantiegevoel!
Wilt u ook zo bijzonder wonen? Er zijn nog enkele woningen beschikbaar, dus wees er snel bij en neem 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!

Financiering van uw waterwoning
We krijgen met regelmaat de vraag hoe de waterwoningen in het project Lentse kust gefinancierd kunnen worden.
Bij de onderstaande hypotheekverstrekkers kunnen onze waterwoningen tegen gelijkwaardige condities gefinancierd
worden als grondgebonden woningen. Voor (aan)vragen kunt u contact met onderstaande adviseurs opnemen.
Rabobank Rijk van Nijmegen
W:
www.rabobank.nl
Adviseur: Patrick van de Wiel
T:
(024) 381 85 00
E:
financieeladvies.rvn@rabobank.nl

Triodos bank
W:
www.triodos.nl
Adviseur: Dirk Bugter
T:
030 6936500
M:
06 25000337
E:
dirk.bugter@triodos.nl

Elstar Hypotheken & Verzekeringen
Dorpsstraat 10a, 6662 EK Elst GLD.
W:
www.elstarhv.nl
Adviseur: Ronen Dokkum
T:
085-0603578
M:
06-50243086
E:
Ronen@elstarhv.nl
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Mocht u aan de hand van deze nieuwbrief nog vragen of wensen hebben, neem dan contactKavel
op met
Balance d’eau
via info@balancedeau.nl of 015-8878660.

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.

