Aan: alle bewoners van de Peperstraat (fase 1 en 2)

Uitnodiging informatiebijeenkomst 27 oktober 2022
Geachte [naam],
Graag nodigen wij u uit voor de informatiebijeenkomst op donderdag 27 oktober
over de mogelijkheden om terug te keren in de nieuwbouw.
Het is een inloopavond voor huurders uit fase 1 en fase 2. Wij delen dan alle
plattegronden en woninginformatie van de (sociale) huur- en koopwoningen in
fase 1. Zodat de huurders die dat overwegen of willen, meer informatie krijgen
over de grootte en de indeling van de woningen. En de mogelijkheid hebben om
een voorinschrijving te doen op een nieuwbouwwoning.
Alle huurders zijn welkom op donderdag 27 oktober tussen 18:00 en 20:30
uur in het informatiecentrum (Peperstraat 7). U kunt op elk voor u geschikt
moment langskomen.
Over de bijeenkomst
In april hebben we ook een bijeenkomst over de terugkeermogelijkheden
georganiseerd. Verschil met deze avond is dat we op 27 oktober méér
plattegronden en details over de woningen kunnen laten zien. Zo komen er in
de nieuwbouw ook een aantal driekamerappartementen die we op panelen
presenteren. En u kunt vanaf die avond een voorinschrijving doen op de
nieuwbouwwoningen. Dat betekent dat u ter plekke, of via de website een
digitaal inschrijfformulier kunt invullen waarin u uw voorkeurswoningen
aangeeft. Dit kan overigens ook ná de avond via de website. Zodra de woningen
in verkoop en verhuur gaan, heeft u als huurder van Opportunity Vastgoed
voorrang op deze woning.
Vragen, neem contact op met onze projectconsulenten
Heeft u op voorhand vragen of wensen voor de bijeenkomst: stuur een email
aan peperstraat@opportunityvastgoed.nl. U kunt de projectconsulenten ook
bereiken door te bellen naar 06 -17 90 16 04.
Met vriendelijke groet,
Namens uw verhuurder Opportunity Vastgoed

Do you have any questions about the evening or about this letter? Or about
rehousing or other questions about your situation, you can contact us by calling,
texting or sending a Whatsapp message. Mobile number: 06 17 90 16 04 or by mail
at peperstraat@opportunityvastgoed.nl.
Sincerely,
Team Opportunity Vastgoed
Masz może dalsze pytania dotyczące spotkania lub naszego listu? A może chcesz
dowiedzieć się więcej na temat przeniesienia do innego miejsca zamieszkania lub zadać
nam inne pytania na temat Twojej sytuacji? Jeśli tak, skontaktuj się z nami dzwoniąc,
wysyłając SMS lub wiadomość na komunikator Whatsapp. Numer telefonu komórkowego:
06 17 90 16 04 lub skontaktuj się z nami pocztą e-mail na adres
peperstraat@opportunityvastgoed.nl.
Serdecznie pozdrawiamy,
Zespół firmy Opportunity Vastgoed

