Ik wil graag op de hoogte blijven
van toekomstige woonprojecten
Iedereen kan zich aanmelden als geïnteresseerde voor de aankoop van een bouwgrond, woning, garage of
appartement. Bezorg dit formulier ingevuld terug aan Interwaas, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas.
Je gegevens worden opgenomen in de lijst met geïnteresseerden en je ontvangt hiervan een schriftelijke
bevestiging. Dit formulier invullen verplicht je tot niets.
Wanneer de bouwgronden of woningen afgewerkt zijn en de prijs bekend is, schrijft Interwaas alle
geïnteresseerden aan. Je krijgt dan de kans om je ook effectief kandidaat te stellen. Pas in die fase worden
meer gegevens zoals inkomenscategorie of aantal kinderen opgevraagd, die Interwaas gebruikt om een
rangschikking op te stellen in de ontvangen kandidaturen.
Aanspreking: de heer / mevrouw
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………...
Voornaam:………………………………………………………………………………………………………....
Straat: …………………………………….………………………………………………… Nr.: ………………
Postcode en gemeente:…..…………………………….………………..………………………………….….
Telefoon: ……………………………………………………………………………………………………….….
E-mail: ………………………………..……………………………………………………………………………
Gelieve de huisvestingsprojecten aan te vinken waar u graag van op de hoogte wordt gebracht.

Beveren

o

’t Congoke fase 2 (woningen)
gelegen in Beveren in de Pastoor Steenssensstraat , start verkoop voorjaar 2018

o

’t Congoke fase 2 (garages)
gelegen in Beveren in de Pastoor Steenssensstraat, start verkoop voorjaar 2018

o

Farnèselaan fase 2 (bouwgronden)
gelegen in Melsele tussen de N70, het Pareinpark, de Meersenbeek en de Alexander Farnèselaan
vermoedelijke start verkoop in 2018

Sint-Niklaas

o

Clementwijk² fase 1 (bouwgronden)
uitbreiding van de bestaande Clementwijk aan de noordrand van Sint-Niklaas, gelegen tussen de Louis Francklaan en
Karekietstraat, start verkoop najaar 2019

o

Gerda (bouwgronden)
gelegen tussen de Abingdonstraat, Broederstraat en Kongostraat, vermoedelijke start verkoop 2018

o

Paterssite (appartementen voor cohousing)
in het centrum van Sint-Niklaas, tussen de Leopold II-laan, Truweelstraat en Tabakstraat.

o

VTS (appartementen)
in het centrum van Sint-Niklaas, tussen het Onze-Lieve-Vrouwplein en de Collegestraat
vermoedelijke start verkoop in 2019

Temse

o

Sint-Amelberga Instituut (gemengd project)
gelegen op de hoek van de Gasthuisstraat en Pastoor Boelstraat

OP DIT MOMENT BESCHIKBAAR
In de volgende woonprojecten van Interwaas zijn een aantal kavels met bouw- en woonverplichting
onmiddellijk beschikbaar.
Duid aan in welke projecten u interesse hebt en we bezorgen u de verkoopbrochure.

o

Beveren: Viergemeet
5 kavels: van 195 m² tot 285 m², resp. vanaf 57.525,00 euro tot 84.075,00 excl. kosten

o

Lokeren: Hoedhaar:
27-tal kavels: van 191 m² tot 263 m², resp. vanaf 35.699,63 tot 49.157,08 euro excl. kosten (fase 1)

o

Stekene: Bormte-Dorpsstraat
7 kavels: van 245 m² tot 420 m², resp. vanaf 60.800,00 tot 102.200,00 euro excl. kosten

o

Melsele: Berghoekwegel
1 kavel: van 271 m² 75.880,00 euro excl. kosten

Ingevuld te ……………………………………… op ……………………………………

Handtekening

Interwaas verbindt zich ertoe deze gegevens enkel aan te wenden met het oog op het informeren en contacteren van de ondertekenaars wanneer
woonbouwgronden/woningen/garages/appartementen te koop aangeboden worden. Interwaas behandelt uw gegevens als vertrouwelijke informatie; uw
gegevens worden niet doorgegeven aan derden. U hebt – op eenvoudig schriftelijk verzoek – het recht uw gegevens in het bestand te raadplegen, te laten
wijzigen en te laten schrappen. Het invullen van dit formulier garandeert op geen enkele manier dat u ook effectief een woning, garage, appartement of
bouwgrond toegewezen zal worden. U krijgt wel zeker de kans om u kandidaat te stellen.

