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6 woningen en 8 appartementen in de Beatrixstraat  

  
In deze nieuwsbrief:   Project De Hofdame   Voortgang    Verkoopinformatie                     

Locatie 
Beatrixstraat/Sluisdijkstraat, 
Den Helder 
 
 
Status 
In uitvoering 
 
 
Aantal 
6 woningen en  
8 appartementen 
4 winkelpanden 
 
 
Architect 
Geurst & Schulze,  
Den Haag 
 
Aannemer 
Dozy BV, Den Helder 
 
Installateurs 
W-installaties: Wilms BV  
E-installaties: Taylor BV 

  
 
 
 
 
 
 

  Project De Hofdame 
Aan de zuidzijde van de Beatrixstraat realiseert 
Woningstichting Den Helder acht appartementen en zes 
woningen. Op de begane grond komt een winkelplint.  
Op dit moment is de complete winkelplint verhuurd aan de 
volgende partijen: 

 DA drogist Buurman 

 Piet Karsten Woninginrichting 

 Banketbakkerij Bos 

 Multivlaai 
 
De indeling van de appartementen is als volgt: 
- woonkamer met open keuken 
- twee slaapkamers 
- badkamer 
- eigen buitenruimte 
- berging op de begane grond 
- zonnig terras 
 
Parkeren kan in de nabijgelegen parkeergarage aan de 
Sluisdijkstraat. Een parkeervergunning kost € 16,99 per 
maand (prijspeil 2017) en kan aangevraagd worden bij de 
gemeente Den Helder. 
 
 
 
 

Voortgang 
Op dit moment is de aannemer druk bezig met het betonnen 
casco van zowel de woningen als het appartementengebouw. 
Op de begane grond en eerste verdieping is reeds aangevangen 
met het lijmen van het binnenspouwblad in kalkzandsteen. Als 
alles volgens planning verloopt, zal in week 43/44 gestart 
worden met het buitenmetselwerk.  
Verwachte oplevering: begin tweede kwartaal 2018. E.e.a. is 
afhankelijk van de mogelijke vorstperiode en het traject van de 
nutsbedrijven (invoeringen). 
 

Verkoopprijzen en meer informatie  
Voor verkoopprijzen en meer informatie kunt u de website 
www.dehofdamewonen.nl bekijken of contact opnemen met: 

Jongewaard Heemskerk NVM Makelaars 

Telefoonnummer:     (0223) 612 230 

Website makelaar:    www.jongewaardheemskerk.nl  

 

De verkoop verloopt buiten verwachting goed. Op dit moment 

zijn alleen bouwnummer 7 en 11 nog beschikbaar. 

 
 Geïnteresseerd? 

Kijk op onze website (www.wsdh.nl zie ook de virtuele tour!) 

Of meldt u vrijblijvend aan voor de serie nieuwsbrieven over  

De Hofdame: (0223) 677677. 

http://www.dehofdamewonen.nl/
http://www.jongewaardheemskerk.nl/
http://www.wsdh.nl/


 


