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Bouwupdate huurhuizen
In april hebben we je een nieuwsbrief gestuurd met daarin het laatste nieuws over de bouw van de
huurhuizen in Het Erf. Nu is de bouwer flink opgeschoten met de werkzaamheden. In deze nieuwsbrief
lees je meer over hoe ver we zijn.

Huizenblok met 7 huizen

Gevelbekleding

Goten

Gevelwerkzaamheden
Zoals je op de 2 foto's ziet is de gevelbekleding
bijna klaar.

Goten
De goten zijn aangebracht en worden binnenkort
aangesloten.

Binnenwerkzaamheden
De stucadoor is klaar.
In week 22 zijn naar verwachting de badkamers
en keukens klaar.
In week 23 worden de plafonds gespackt.
In week 25 worden de voordeuren geplaatst

Afbeelding: binnenwerk

Huizenblok met 3 huizen
Binnenwerkzaamheden
De stucadoor is bezig in de laatste woning. In week 23 wordt er gestart met tegelen. In week 24 worden
de plafonds gespackt. In week 25 worden de voordeuren geplaatst.

Gevelawerkzaamheden

Gevelafwerking

Gevelwerkzaamheden
Het metselwerk is klaar.

Muurafdekkers
De muurafdekkers worden volgende week
aangebracht.

Detailfoto dak en gevelafwerking

Inmeetmiddag woensdag 20 juni 2018
Op woensdagmiddag 20 juni wordt er een inmeetmiddag georganiseerd.
Je krijgt toegang tot je toekomstige woning om de maten op te meten voor bijvoorbeeld de gordijnen,
vloerbedekking etc. Ook krijg je de plattegrond van de woning en is er iemand van Dura Vermeer
aanwezig om jouw technische vragen te beantwoorden.
Waar kun je je melden?
Gastvrouw Jolle Le Belle ontvangt je in de informatieschuur. Je ontvangt een plattegrond en aansluitend
kan je naar de woning.

Hoe laat is het inmeten?
Van 15.00u – 16.00u -> bouwnummers 46 t/m 50
Van 16.00u – 17.00u -> bouwnummers 41 t/m 45

De sleuteloverdacht
Tussen 16 en 20 juli is sleuteloverdracht gepland. De transactiemakelaar neemt tijdig contact met je op
voor het tekenmoment van het contract en het overhandigen van de sleutels. Belangrijk te weten is dat je
bij het tekenen van het huurcontract ook de eerste verhuurnota moet betalen, houd hier rekening mee.

Verder
Via de aannemer horen we dat toekomstige huurders soms meelopen met de kijkmiddag van de kopers.
Dat is geen probleem. Echter willen we je vragen om je vragen over de huurwoningen niet aan de
begeleiders van de kopers te stellen. Zij zijn niet op de hoogte over de voortgang van de huurwoningen.
Alle informatie over de huurwoningen komt bij je via deze nieuwsbrief.

Vragen?
Als je vragen hebt over deze nieuwsbrief of een andere vraag, kun je deze aan mij stellen:
Met vriendelijke groeten,
Erwin Vogels gebiedsbeheer
Mail: e.vogels@ymere.nl
Tel.: 088 – 989 40 38

