Westend – Middeneiland – Fase I
Het gaat beginnen!
Roelofarendsveen, 4 december 2018
Betreft: Westend Middeneiland fase 1

Geachte belangstellende,
Hartelijk dank voor uw interesse in ons prachtige project Westend- Middeneiland fase I in Roelofarendsveen!
Het nieuwbouwplan Westend wordt gerealiseerd op drie eilanden. Twee eilanden, Westereiland en
Middeneiland worden door Heembouw ontwikkeld. Heembouw start project Westend met het realiseren van 34
woningen op het Middeneiland.
De meeste woningen komen aan het water te liggen. Sommige woningen hebben een prachtige rieten kap,
anderen dieprode dakpannen en er zijn fraaie combinaties met steen en hout. Het hele project biedt straks een
zeer gevarieerde aanblik, een landelijke uitstraling en het geheel voelt oer-Hollands fijn. Dit komt o.a. door de
huizen, de lommerrijkenatuur, de landelijke weggetjes, de bruggetjes en het smaakvolle hekwerk. Kortom een
plan met woningen van degelijke kwaliteit, fraai afgewerkt met oog voor materialen en kleur en zodoende een
uitstraling van Hollandse gezelligheid. Geniet het hele jaar door op deze fantastische eilanden!
Naast de sprankelende omgeving, de pareltjes aan architectuur, schitterende ﬂora en fauna, zijn de woningen
vanzelfsprekend gasloos en groen tot in de meterkast door de nieuwste materialen en technieken.
Ziet u zichzelf al wonen op het Middeneiland van Westend?
Lees dan rustig de brochure door en neem daarbij ook de prijslijst ter hand zodat u kunt bekijken welke woning
op het Middeneiland het beste bij u past. Via de website kunt u de beschikbaarheid bekijken of contact
opnemen met een van de makelaars om te bespreken welke woning nog beschikbaar is.
Als een woning voor u beschikbaar is zal de makelaar een afspraak in plannen om de mogelijke aankoop van
de woning te bespreken en alles informatie over de betreffende woningen met u door te namen. Aansluitend
op dit informatiegesprek kan er een financieel advies plaats vinden, zodat u ook weet met welke maandlasten
u te maken krijgt en wat de financiële situatie zal zijn bij aankoop van de woning.
We danken u alvast voor de belangstelling en wensen u veel plezier met de oriëntatie in het project. Wellicht
kunnen we u straks begroeten als één van de nieuwe bewoners van Westend!

Met vriendelijke groet,

Noordeinde 33
2371 CM Roelofarendsveen
071-3319019
info@meer-advies.nl

Europalaan 67
2408 BJ Alphen aan den Rijn
0172-427305
nieuwbouw@dekoningwonen.nl

Lammenschansweg 76
2313 DP Leiden
071- 5168088
nieuwbouw@fidesmakelaarsleiden.nl

