VORM

De Hooght: woon
midden in het leven
Midden in Papendrecht,
op de voormalige
ligweide van het
zwembad, ontwikkelt
VORM samen met de
gemeente Papendrecht
een aantrekkelijk
woongebied: De Hooght.
Hier wordt dorps wonen
gecombineerd met
wonen in de stad.
PAPENDRECHT - Alle dagelijk-

se voorzieningen zijn te vinden op loopafstand en toch
is het hier rustig wonen. De
kinderen kunnen hier lekker spelen en je kunt heerlijk genieten in je eigen tuin.
In De Hooght is alle ruimte
om je thuis te voelen!
Projectontwikkelaar Femke
van de Meeberg van VORM
Ontwikkeling B.V.: “De
Hooght krijgt steeds meer
VORM. De bouw van 36 woningen in de tweede fase is
inmiddels gestart, fase 1 is
pas opgeleverd. Na een succesvolle verkoopperiode is
fase twee bijna uitverkocht.
De derde fase is in voorbereiding, de mogelijkheden
en opties voor het woningbouwplan worden op dit
moment onderzocht.”
Makelaar Dennis Siebes van

De Hooght wordt een aantrekkelijk woongebied.


Waltmann Makelaars vult
aan: “De combinatie van
energiezuinige woningen,
de centrale ligging in Papendrecht en de fraaie uitstraling van de nieuwe wijk
zorgt ervoor dat dit een fantastisch project is voor velen;
ook voor ons als makelaar.
Wij merken dat de verkoop
van de eigen woning veelal
een punt van zorg is. Met
de middelen die VORM ons
aanreikt, kunnen wij hierbij
echter ook uitstekend van
dienst zijn.”
Iedere (potentiële) koper van
een VORMHuis heeft recht
op volledige begeleiding
door VORM Finance, de financiële divisie van VORM.
Kopers van een VORMHuis

illustratie: pr

profiteren van bijzondere
voorwaarden en speciale
opties. Deze opties maken
niet alleen het kopen van,
maar ook het wonen in een
VORMHuis voordeliger. Een
eerste gesprek met VORM
Finance, waarbij de mogelijkheden uitgebreid aan de
orde komen, is altijd gratis
en vrijblijvend. De kopers
betalen voor de diensten van
VORM Finance lage adviesen bemiddelingskosten. Een
hypotheek is immers een
pad naar een nieuw VORMHuis.
Mensen die meer willen weten over De Hooght, kunnen
een kijkje nemen op:



www.vorm.nl/dehooght

