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Over het Wad
34 APPARTEMENTEN AQUILA en 10 HERENHUIZEN DIANTHUS in DEN HELDER

Nog 3 te koop!
Prijzen vanaf € 209.950,-- v.o.n.

Locatie
Hoek Weststraat/
Kanaalweg Den Helder
Status
In uitvoering
Aantal
34 koopappartementen en
10 koopwoningen
Architect
Geurst & Schulze,
Den Haag
Aannemer
Tuin BV, Den Helder
Installateurs
W-installaties: PBK
E-installaties: Taylor
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Project Over het Wad

Verkoopprijzen en meer informatie

Helder Vastgoed BV ontwikkelt op de hoek Weststraat/
Kanaalweg het project Over het Wad bestaande uit 34
appartementen en 10 herenhuizen voor de verkoop.

Voor verkoopprijzen en meer informatie kunt u de website
www.overhetwad.com bekijken of contact opnemen met:
Jongewaard Heemskerk NVM Makelaars
Telefoonnummer: (0223) 612230
Website makelaar: www.jongewaardheemskerk.nl

Kijkdag kopers
Op 25 juli heeft er een kijkdag plaatsgevonden; ondanks
de tropische temperaturen was er wederom veel animo.
Vanaf heden vinden er geen kijkdagen meer plaats. Dit is
alleen nog mogelijk middels persoonlijke afspraak via
kopersbegeleiding Tuin BV.

Voortgang
Op dit moment zijn we volop met de afbouw bezig. Deze
loopt achter op vastgestelde planning. Met name het
metselwerk, realisatie stallingsruimte en het complete
woonrijptraject vergen meer tijd en aandacht dan eerder
ingepland. Gevolg hiervan is dat de nutsvoorzieningen
later ingevoerd kunnen worden waardoor de oplevering
richting de bewoners uitloopt.
Eerder was ons streven het project eind 2019 op te
leveren, maar gezien bovenstaande gaat dit nu naar het
1e kwartaal 2020.
Bekeken wordt of de woningen aan de Westraat en
Kanaalweg eerder opgeleverd kunnen worden dan de
appartementen in de toren. Zodra hierover meer duidelijk
is, maken wij dit bekend.

Op dit moment zijn er 41 eenheden verkocht. Er zijn nog
3 eenheden vrij. De verkoopprijzen voor deze laatste 3
eenheden zijn vanaf € 209.950,-- v.o.n. beschikbaar.
Bekijk dit project op de grote stadshartmaquette in de
Projectwinkel Stadshart aan de Beatrixstraat 5 in Den Helder.
Elke zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur geopend.

Geïnteresseerd?
Kijk op onze website (www.wsdh.nl zie ook de virtuele tour!)
Of meldt u vrijblijvend aan voor de serie nieuwsbrieven Over
het Wad: (0223) 677677.

