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Terugkoppeling
kopersinformatieavond
Deze kopersnieuwsbrief wordt regelmatig uitgebracht en heeft als doel
u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van
(uw nieuwe woning in) het project. Deze nieuwsbrief is naar alle kopers
van project De Ankerplaats in Zwartewaal verzonden. Omdat er diverse
type woningen in het plan voorkomen en de bouw niet voor alle
woningen gelijk loopt, is niet alle informatie altijd voor uw woning van
toepassing.

Kopersinformatieavond
We kijken terug op een goede eerste kopersinformatieavond, die
plaatsvond op woensdag 6 maart jl. We vonden het leuk om te zien dat
jullie allen aanwezig waren. Deze avond was ook een mooie gelegenheid
om uw buren te leren kennen.
Om alle informatie nog een keer door te nemen, kunt u via de

onderstaande button de presentatie downloaden. Mochten er nog vragen
zijn, dan horen wij dat graag!
Presentatie (8 MB)

Planning
Kopersbegeleiding
Inmiddels is iedereen uitgenodigd door één van de kopersbegeleiders: Marja
van Dam en Tristen Lamping. De sluitingsdata voor het inleveren van de
afbouwopties en het bezoeken van de projectshowrooms krijgt u van uw
kopersbegeleider.
Heeft u hierover vragen, stel deze dan gerust aan uw kopersbegeleider via
het klantenportaal.
De bouw
Het rooien van de bomen is inmiddels afgerond. Overigens behoudens één
boom, die wordt later verwijderd (ter plaatse van bouwnummer 4). Over
enkele weken gaat Hak B.V. starten met het verdere bouwrijp maken van
de locatie. Wij verwachten in juni te starten met de heiwerkzaamheden. U
ontvangt te zijner tijd een uitnodiging voor de feestelijke start bouw. De
opleverprognose is 1e kwartaal 2020.
De genoemde planning is een prognose. Door externe factoren, zoals
(uitgestelde) leveranties, het weer of nutspartijen die uitlopen, kan de
planning worden aangepast.

Notaris
De grondrente van De Ankerplaats gaat in op 1 april 2019. De opschortende
voorwaarden zijn vervallen. Govers Spil Notarissen is de transporten aan
het voorbereiden.
Op korte termijn worden alle kopers uitgenodigd voor het notarieel
transport. Op zaterdag 30 maart zal de notaris extra mensen inzetten om
transporten te laten plaatsvinden. Met de notaris kunt u bespreken op
welke datum (indien gewenst kan het op een andere dag dan 30 maart) uw
afspraak is.

Correspondentie
Kopersnieuwsbrief
Algemene correspondentie naar kopers gaat via deze kopersnieuwsbrief.
Belangrijk: schrijf u niet uit voor een nieuwsbrief van De Ankerplaats (ook
niet voor de geïnteresseerdennieuwsbrief). Uitschrijven voor een
nieuwsbrief zorgt er namelijk voor dat uw e-mailadres wordt geblokkeerd.
Via de kopersnieuwsbrief ontvangt u bijvoorbeeld uitnodigingen voor start
bouw en kijkdagen. Ook houden we u via deze nieuwsbrief op de hoogte
van de bouwvorderingen.
Klantenserviceportaal
Individuele correspondentie gaat via het Klantenserviceportaal. Handleiding

nog eens nalezen? Bekijk de handleiding via onderstaande knop.

Handleiding klantenserviceportaal

Directe link naar klantenserviceportaal:
klantenservice.ankerplaatszwartewaal.nl
E-mails die verstuurd worden aan ankerplaats@abbbouwgroep.nl komen in
dit klantenserviceportaal terecht.
Contactpersoon
Uw contactpersoon tot oplevering is uw kopersbegeleider. Wensen of
andere vragen kunt u stellen aan Marja of Tristen.

Adressen
Het huisnummerbesluit van de gemeente Brielle is bij ons binnen.
Onderstaand de adressen die bij de bouwnummers horen.
Wij blijven communiceren in bouwnummers. Wilt u zo vriendelijk zijn bij
uw vraag altijd het bouwnummer te gebruiken?

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van de kopersinformatieavond of deze e-mail
nog vragen? Neem dan contact op met uw kopersbegeleider.
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