AAN DE GEÏNTERESSEERDEN IN HET
PROJECT VEERSEPOORT 5 TE MIDDELBURG
ONDERWERP
SITE

Veersepoort 5
www.veersepoort5.nl
Geachte heer/mevrouw,
Het is ons een genoegen u namens Stevast Baas & Groen de verkoopdocumentatie te
overhandigen van fase 2 en fase 3 van het project Veersepoort 5 te Middelburg. Veersepoort
5 staat voor rustig en aangenaam wonen met een groene woonbeleving, waarbij je alle
voordelen van een stad binnen handbereik hebt. Het centrum van Middelburg is slechts 15
minuten lopen. De groene- en waterrijke omgeving is perfect om te spelen, te wandelen en
te genieten van de buitenlucht.
INSCHRIJFPROCEDURE
Indien u na het bestuderen van de documentatie concrete belangstelling heeft voor een
woning in Veersepoort 5 dan kunt u bijgaand inschrijfformulier volledig ingevuld inclusief
haalbaarheidscertificaat aan ons retourneren. Indien u vragen heeft over het verkrijgen van
het haalbaarheidscertificaat kunt u deze stellen aan de verkopende makelaar. Wij adviseren
u om meerdere bouwnummers op te geven zodat wij, indien wij uw eerste keuze niet kunnen
honoreren, een inzicht hebben in uw verdere voorkeuren.
Het inschrijfformulier dient met een haalbaarheidscertificaat vóór 20-04-2022 17.00 uur in
het bezit te worden gesteld van één van de makelaars via: het digitale inschrijfformulier op
de projectwebsite www.veersepoort5.nl/inschrijfformulier/, of per mail naar
info@schinkeldeweerd.nl / info@sinke.nl of afgegeven te worden op Kanaalstraat 41 te
Oost-Souburg / Molenwater 97 te Middelburg.
VERKOOPGESPREK
Indien u in aanmerking komt voor een woning zal één van de makelaars u uitnodigen voor
een informatie- en verkoopgesprek over alle zaken die betrekking hebben op de woning, de
koop en de verdere procedure. Uiteraard kunt u tijdens dit gesprek uw vragen stellen.
Wij wensen u veel plezier met het doornemen van de verkoopdocumentatie en zien uw
inschrijfformulier met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet namens het verkoopteam Veersepoort 5,
Stevast Baas & Groen
Projectontwikkelaar

Schinkel de Weerd
Makelaardij
Makelaar

Sinke Komejan
Makelaar
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