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Geachte heer / mevrouw,
Het doet ons genoegen u hierbij de brochure met prijslijst en inschrijfformulier te
overhandigen van het prachtige project
“HaagWinde” Westbroekpark, Den Haag
Genieten van optimaal wooncomfort in een riant appartement? Met alle voorzieningen
die Den Haag uniek maken binnen handbereik? Dat kan in HaagWinde. Een chic en
karakteristiek woongebouw dat aan de rand van het Belgisch Park, tussen het
Westbroekpark en de Scheveningse Bosjes, verrijst. U woont hier midden in het groen
én op loopafstand van het strand. Het Statenkwartier en het centrum zijn met de fiets of
het openbaar vervoer binnen tien minuten bereikbaar. Wonen in HaagWinde is wonen
op een absolute toplocatie! De woningen zijn standaard voorzien van een Siematic
keuken en een complete badkamer(s) en toilet(ten).
Inschrijfprocedure:
De inschrijftermijn sluit op maandag 8 februari a.s. om 17:00 uur. Met betrekking tot de
toewijzing / het vervolg wordt u uiterlijk vrijdag 12 februari a.s. door ons benaderd.
Verkoopgesprekken:
Wanneer wij u een appartement / bouwnummer van uw voorkeur kunnen toewijzen, dan
nodigen wij u graag uit voor een informatief verkoopgesprek bij ons op kantoor.
U wordt dan volledig geïnformeerd over alle zaken die betrekking hebben op het
appartement, de koop, de procedure en bent u uiteraard in de gelegenheid tot het stellen
van uw vragen. Ook één van onze hypotheekadviseurs staat desgewenst voor u klaar.
Ik vertrouw erop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd en verneem graag
van u.
Met vriendelijke groet,
Frisia Makelaars
Jos G.M. van der Ham
Bijlagen: prijslijst en inschrijfformulier
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