
www.makelaardijkhoekstra.nl
Leeuwarden - Heerenveen - Sneek - Drachten - Joure - Harlingen

Willemskade 9 | T. (058) 233 73 33

Hoekstra heeft alles in Huis!

Mooi betaalbaar wonen 
in Wolvega

€ 119.000,-PRIJS 
V.O.N.

VANAF

inclusief 
tuin en
berging

INSCHRIJVING GESTART

Voor inschrijven en meer informatie:

Makelaardij Hoekstra (058 - 233 73 33)

Friesland

Paulus Potterstraat

 6 GEZINSWONINGEN

€ 142.500,- 
 v.o.n. inclusief tuin en berging
 met 3 of 4 slaapkamers

 12 STARTERSWONINGEN

€ 119.000,- 
 v.o.n. inclusief tuin en berging
 met 2 of 3 slaapkamers

 2 SENIORENWONINGEN*

€ 194.000,- 
 v.o.n. inclusief tuin en berging
 met 3 of 4 slaapkamers.  
  * Slaapkamer, badkamer 

en inpandige berging op 
begane grond

VANAF
VANAF

VANAF

De Zuidlanden buurtschap 
 ‘Techum’ Leeuwarden
• Flexibele indelingsvarianten
• Vele opties mogelijk
• Vaste trap naar zolder
• Ruime en brede kavels
• Kunststof kozijnen en driedubbele beglazing
• Vloerverwarming op begane grond
• Hoge isolatiewaarden van gevels, vloer en dak
• Duurzame bouwmaterialen
• Woningborg Garantie- en Waarborgregeling

Verkoopgestart!

Afmetingen 
6,5 x 10,7 m (bxl)Inhoud ruim 

500 m3

t 058 233 73 33

www.makelaardijhoekstra.nl

Verkoop en inlichtingen:

VV
ggggggggg

v.a.
€ 217.500,-

v.o.n.

Ontwikkeling & realisatie

STATIG WONEN 
IN HARLINGEN

MET UITZICHT OVER DE WADDENZEE

Stelt u zich eens voor...
‘s Morgens vroeg de eerste schepen de haven van Harlingen 
zien binnenvaren, brutale zeemeeuwen horen die laag over de 
boulevard scheren en ‘s avonds genieten van een weergaloos 
mooie zonsondergang. Deze droom kan nu werkelijkheid worden. 

Aan de Havenweg worden vijf statige woningen gerealiseerd 
met een fenomenaal panoramazicht over de Waddenzee. Wat het 
project ook bijzonder maakt is dat de toekomstige bewoners - in 
overleg met de architect - de plattegronden geheel naar eigen 
inzicht kunnen aanpassen. De makelaar informeert u graag over 
alle mogelijkheden.

Verkoop & informatie

Telefoon (0517) 43 02 24
www.makelaardijhoekstra.nl

HAVEN
HUYS
H A R L I N G E N

www.hethavenhuys.nl

Leeuwarden, Techum
rijwoning

Koopsom vanaf € 211.679 v.o.n.
Ontvangst: It Uleboerd 67, Leeuwarden

Kom woonproeven en 
maak kans op een 
verrassingsdiner in een 
sterrenrestaurant of een 
IKEA*-bon t.w.v. € 400,--

Kom woonproeven!
Zaterdag 31 maart van 11.00 tot 15.00 uur

Tijdens Bouwfonds Woonproeven kunt u op zaterdag 31 maart van 11.00 
tot 15.00 uur diverse nieuwbouwwoningen bezichtigen. Kom woonproeven 
en bepaal welke woning u het beste smaakt. Bekijk het woningaanbod 
op www.woonproeven.nl

T: 058 - 23 37 333
www.makelaardijhoekstra.nl

* Deze actie is een initiatief van Bouwfonds Ontwikkeling en betreft geen samenwerkingsverband met IKEA

www.lamberink.nl


