enlijst zijn te vinden op het inschrijfformulier. Dit inschrijfformulier kan vanaf maandag 16 september 2013
worden opgehaald en ingeleverd bij het Stadskantoor
van de Gemeente Edam-Volendam (W. v.d. Knoopdreef
1) en is tevens te downloaden op www.debroeckgouw.nl.
De inschrijftermijn sluit op vrijdag 11 oktober 2013.

Woning te koop

positie 5, starters voor positie 6, 7, 8 en 9 en huurder
2 voor positie 10. Daarna zijn de huurders “op” en
komen de gevestigden overig in aanmerking. De
gevestigden overig loten voor lotnummer 1 t/m 10.
De keuzeprocedure wordt vervolgd met starters voor
positie 11 t/m 19, lotnummer 1 voor positie 20, starters
voor 21 t/m 29, lotnummer 2 voor 30, starters voor
31 t/m 39 en lotnummer 3 voor positie 40. Uiteraard
komt een opvolgend lotnummer direct aan de beurt
wanneer een voorganger past op de keuzepositie voor
een gevestigde overig.
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Heeft u nu of in de toekomst interesse Update
in een
woning in de Broeckgouw, schrijf u dan nu in!

bouw fase 4 en fase 7&8
van de Broeckgouw

Na de keuzeavond van 6 november jongstleden zijn er nog twee woningen van het woningtype Alexia
(kavelnummer 54 en 55) per direct beschikbaar. Deze starter twee-onder-een-kapwoningen bevinden
zich aan de buitenrand en dicht bij het natuurpark.

Er wordt volop gebouwd in fase 4 en fase 7&8 van de Broeckgouw. De bouw van de eerste 36 woningen in fase 7&8 en de
bouw van vijf luxe twee-onder-een-kapwoningen in fase 4 verloopt volgens planning.
Bouw 36 woningen in fase 7&8
Vandaag de dag bestaat
het werk van een metselaar niet alleen maar uit
metselen. Hier worden door
de metselaars de betonnen spekbanden tussen het
metselwerk geplaatst.

Kavelnummer 54
Kaveltype: 2^1 kapwoning
Kavelopp.184 m2
VONprijs: E 289.500,Kavelnummer 55
Kaveltype: 2^1 kapwoning
Kavelopp.184 m2
VONprijs: E 274.500,-

De bergingen zijn voorzien
van prefab betonvloeren.
Deze worden kant en klaar
aangeleverd en in zijn geheel op de funderingen van
de bergingen gehesen.

Nog slechts één GPO-kavel direct beschikbaar

Aan de Meeuweplaat in fase 6 van de Broeckgouw is nog slechts één hoekkavel direct beschikbaar
voor een rijwoning met kavelnummer 610. Deze strook is gelegen aan een unieke locatie met de
voorstraat aan de brede - nog te realiseren - groenstrook die dwars door de Broeckgouw loopt en
de achtertuinen op het zuiden. De Meeuweplaat ligt bovendien dichtbij het nog te realiseren landschapspark en aan de dijkzone.

Twee luxe-woningen type
‘Amalia’. De tweede verdiepingsvloer is klaar. Binnenkort worden de topgevels
en kappen erop gezet.
Kavelnummer: 610
Kaveltype: Vrije kavel
Kaveloppervlak: 131 m2
excl. achterpad:		
Kavelprijs incl.B.T.W. € 97.500,De bergingen zijn gebouwd
met zwarte mangaanstenen
met een zwarte voeg.

Vrije kavels 401 en 409 aangepast
Kavelnummer: 401		
Kaveltype: Vrije kavel
Kaveloppervlak: 392 m2
excl. achterpad		
Kavelprijs incl.B.T.W.
€ 309.500,Kavelnummer: 409		
Kaveltype: Vrije kavel
Kaveloppervlak: 377 m2
excl. Achterpad			
Kavelprijs incl.B.T.W.		
€ 298.200,-

De ruwbouw binnen in
deze woning is klaar.
De binnenmuren en kozijnen moeten nog
worden geplaatst.
Bouw vijf luxe twee-onder-een-kapwoningen in fase 4

Bent u geïnteresseerd in één van de te koop staande woningen of kavels, neem dan contact
op met Steur Makelaars of nemassdeboer makelaardij. Ook kunt u contact opnemen met
projectbureau de Broeckgouw via mail broeckgouw@edam-volendam.nl of bel 0299-398398.
Voor alle actuele informatie bekijk onze website www.debroeckgouw.nl
like onze Facebookpagina https:/ /www.facebook.com/debroeckgouw

Aan de Wieringenlaan
worden vijf luxe twee-onder-een-kapwoningen type
‘Michelle’ gebouwd.
De isolatie van de woningen bestaat uit pirplaat
van 110 mm. Dit is een
harde schuimplaat met
aan twee kanten aluminium. De platen zijn rondom
voorzien van sponningen,
waardoor lekken wordt
voorkomen en een hoge
isolatiewaarde wordt
toegekend.
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