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Landgoed Drenkeling
Wonen in het park, 1e fase
De verkoop start!
Uit de media of via e-mail heeft u al kunnen vernemen dat de verkoop van de 10 twee-onder-eenkapwoningen in Landgoed Drenkeling start! Op 24 oktober 2017 organiseert Wavo Vastgoed BV
samen met Van der Hoek Makelaars een kick-off in Badhotel Rockanje (19.00-21.00 uur).
Als gemeente praten wij u op deze avond graag kort bij over het vervolgtraject. Wij nodigen u dan
ook van harte uit voor deze avond. Ook als u in een vrije kavel geïnteresseerd bent, kan deze avond
informatief zijn.
In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de diverse type woningen.

10 Twee-onder-een-kapwoningen
Tijdens de kick-off op 24 oktober 2017 kunt u alle verkoopinformatie zoals de brochure, inschrijfformulier, prijslijst
met prijsrange e.d. meenemen. De tien energiezuinige twee-onder-één-kapwoningen in De Lange Stallen zijn
schitterende en zeer royale woningen. Deze woningen hebben een breedte van maar liefst 7,56 m en een diepte
van 10,76 m. Meer informatie vindt u op de website vorm.nl/delangestallen.

Artist impression van de rijwoningen.

28 Rijwoningen
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Binnenkort (verwachting: november) zal gestart worden met de verkoop van de rijwoningen binnen De Lange
Stallen. Er zijn rijwoningen in meerdere prijsklassen. De prijzen en de plattegronden zijn op dit moment nog niet
bekend, maar dat zal niet lang meer duren. De startdatum wordt binnenkort bekend gemaakt!

19 Vrije kavels
Binnen enkele maanden (verwachting: eerste kwartaal 2018) zal ook gestart worden met de verkoop van de vrije
kavels. Op 24 oktober 2017 verklappen wij graag wat highlights!

Wonen in Landgoed Drenkeling is wonen in een zeer aantrekkelijk, groen
gebied dichtbij de duinen en met alle voorzieningen om de hoek.

Meedenken over straatnamen
Vindt u het leuk om mee te denken over de straatnamen in uw toekomstige woonwijk? Tot en met 22 oktober
2017 kunt u uw suggestie mailen naar drenkeling@westvoorne.nl. Meer informatie over de randvoorwaarden
vindt u op de website Landgoed Drenkeling.
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