NIEUWSBRIEF 10
Middels deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen rond de
realisatie van het appartementengebouw “Villa Hooghe Steegh” te Driebergen.
Voortgang bouw
De bouw van het appartementengebouw gaat onverstoord verder en wij kunnen u melden dat de
uitvoering over het algemeen volgens planning verloopt. De kap loopt op het moment iets achter
in verband met de complexiteit in de vormgeving hiervan. Deze werkzaamheden hebben echter
geen gevolgen voor de algemene planning doordat de werkzaamheden in het gebouw gewoon
doorgang kunnen vinden nu het gebouw nagenoeg waterdicht is.
In de woningen is men begonnen met het plaatsen van de binnenwanden waardoor de indeling
van de woningen duidelijk vorm begint te krijgen. Tevens zal binnenkort worden aangevangen
met het plaatsen van het sanitair en tegelwerk.
Tuinplan
Wij hebben enige tijd geleden twee opties aan u voorgelegd met betrekking tot de inrichting van
de tuin. De meerderheid van de kopers heeft gekozen voor optie 1 (met de rechtlijnige vormen) en
wij zijn inmiddels in overleg met Abbing om het tuinplan verder uit te werken.
Schilderwerk
Bij deze willen wij u ook informeren dat wij een wijziging willen doorvoeren met betrekking tot het
schilderwerk. In de verkoopbrochure staat opgenomen dat het schildwerk van de kozijnen
uitgevoerd zal worden in Zaans wit en de ramen en deuren in Dresdener blauw. De architect heeft
besloten in verband met de keuze voor de gevelstenen en het schilderwerk van woningen in de
omgeving de kozijnen inclusief ramen en deuren te laten schilderen in de kleur Zaans wit. De
kozijnen, ramen en deuren zullen dus aan de binnenzijde tevens Zaans wit worden geschilderd.
Enkelen van u hebben aangegeven dat zij de binnenzijde van de kozijnen, ramen en deuren wit,
Ral 9010 willen laten schilderen. Hiervoor zult u binnenkort een aanbieding voor een meerprijs
van ontvangen indien deze aan de orde is.
Kopersdag
Als laatste willen wij u berichten dat er eind november / begin december een nieuwe kopersdag
zal worden georganiseerd zodat u de voortgang in uw appartement zelf kunt gaan bekijken. Wij
zullen u binnenkort informeren over de precieze datum voor deze kopersdag.
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