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Bekijk de webversie

Wonen als de Helden van Gorkum

Wie is uw held? Terwijl u daar uw gedachten over laat gaan, vertellen wij alvast
wie onze helden zijn. Dat zijn de bewoners van nieuwbouwplan Helden van
Gorkum die straks komen te wonen in de 13 herenhuizen en 13
eengezinswoningen die dit complex omvat. De woonoppervlakte van de kleinste
heldenwoning is al groter dan een gemiddelde eengezinswoning. Verder beschikt
iedere held straks middenin de historische binnenstad van Gorinchem over een
eigen tuin en privéparkeerplaats. De verkoop van Helden van Gorkum start eind
2019. Binnenkort maken we meer details bekend. Niets missen? Schrijf u in voor
de nieuwsbrief op heldenvangorkum.nl

Uw woning in recordtijd verkocht
U wilt u huis verkopen, tegen de beste
prijs, het liefst zo snel mogelijk, zonder
rompslomp en tijdrovende
onderhandelingen. Wij hebben daar een
succesvolle methode voor
ontwikkeld. Als u uw woning bij ons te
koop aanbiedt, zetten wij deze direct
online en gaan aan de slag met het
organiseren van een open huis. Daar krijgen de bezoekers een biedingsformulier
aangereikt dat ze voor een bepaalde tijd moeten inleveren.
Alle bezichtigingen op één dag
Aan de hand hiervan kunt u bepalen aan wie u uw huis verkoopt. Groot voordeel
is dat alle bezichtigingen op één dag plaatsvinden en niet verspreid. U hoeft
slechts één keer uw woning op orde te brengen. Dat scheelt veel tijd en
rompslomp. Onze onderscheidende aanpak zorgt ervoor dat uw woning tegen de
beste prijs wordt verkocht. Op deze manier hebben we al veel woningen boven de
vraagprijs verkocht.
Neem voor meer informatie contact met ons op.

Modulinge: woning
naar eigen inzicht

Comfortabel wonen in
complex Veenstaete

Met een modulewoning in plan
Modulinge in Gorinchem creëert u uw
woning naar eigen inzicht en
wensen. Een derde etage of niet? De
werkkamer op de begane grond of toch
maar op zolder. U bepaalt. In

Comfortabel wonen in het landelijke
Land van Heusden en Altena op
steenworp afstand van de Afgedamde
Maas. Dat kan in één van de 15 luxe
appartementen die deel uitmaken van
complex Veenstaete in Veen. U heeft

Modulinge wachten acht woningen om
door u gemoduleerd te worden. Prijs
v.o.n. vanaf € 359.000. Schrijf u in
Meer nieuwbouwprojecten

de keus uit drie type woningen
gelijkvloers met tuin of balkon op het
oosten of zuiden. Schrijf u in
Meer nieuwbouwprojecten

VOLG ONS OP FACEBOOK - DOE MEE MET ONZE ACTIE RAAD WAAR
HIJ STAAT EN WIN EEN DINERBON T.W.V. € 50

Bepaal vrijblijvend de
waarde van uw huis

Besloten buurtjes
en groene lanen

Loopt u met plannen rond om uw
woning te verkopen en wilt u weten
wat hij waard is? Neem dan contact
met ons op voor een gratis
waardebepaling. Deze voeren we

In november start de verkoop van 65
woningen in de 3e fase van plan De
Eilanden in Gorinchem. De woningen
zijn opgezet in de sfeer van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Grote

geheel vrijblijvend voor u uit. Vul de
module in op onze website en u weet
direct waar u aan toe bent. Onze
makelaars staan voor u klaar om u te
adviseren en verder te helpen.

raam- partijen en erkers zorgen voor
een een stoer karakter. De besloten
buurtjes en de groene lanen geven de
wijk een gemoedelijke uitstraling.
Schrijf u in

IK WIL WETEN HOEVEEL IK KAN LENEN

Doe uw voordeel met SlimVerhuizen.nl
Op SlimVerhuizen.nl kunt u als trotse eigenaar van een
nieuwe woning heel veel voordeel halen. Als u
(ver)bouwplannen heeft, uw huis wilt opknappen of
opnieuw inrichten, dan is dit het platform om inspiratie
op te doen en te profiteren van forse kortingen bij
ondernemers die zich hier hebben verzameld om uw
huis binnen en buiten compleet te maken.
Zo biedt Budget Verhuisservice 100 professionele
verhuisdozen in bruikleen aan. De dozen kosten
normaal €1,20 p/st. Nu betaalt u €16,50 voor 100 dozen die u krijgt
toegestuurd. Bij Van Doesburg Vloerprojecten ontvangt u een Google Home
speaker t.w.v. €149,- als u 40 m2 PVC-vloer bestelt.

IK WIL WETEN WAT MIJN HUIS WAARD IS

De Hypotheekweter verhuisd naar de Walstraat

De Hypothekweter is verhuisd naar een nieuw onderkomen aan de Walstraat 4 in
Gorinchem. In ons nieuwe kantoorpand kunnen we u nog beter van dienst zijn
voor de aankoop van uw nieuwe woning. De verkoop van woningen blijft
razendsnel gaan. Zo snel dat bij bezichtigingen direct op een woning wordt
geboden. Kom daarom beslagen ten ijs en zorg dat u vooraf een goed advies

heeft ingewonnen over wat u kunt lenen. Zo gaat geen kostbare tijd
verloren. Wilt u weten tot hoever uw bestedingspatroon reikt? Laat u informeren
door de Hypotheekweter.
Uw betaal- en spaarrekeningen regelt u bij de RegioBank Leerdam. Als u besluit
naar de RegioBank over te stappen kunt u de pincodes van al uw bestaande
bankpassen gewoon meenemen. Deze overstapservice is gratis.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een bestaande klant bent van Van der Brugge Makelaardij en Verzekeringen.
U kunt ons 6 dagen per week telefonisch bereiken: 0183-635011, of via ons emailadres: info@vanderbrugge.nl
Wilt u iets wijzigen aan de instellingen kunt u hier klikken.
Wat wij niet aanraden, maar wat wel mogelijk is, is u afmelden voor onze nieuwsbrief.

