Tersluis

Vanaf

€ 136.6
88,vrij op n
aam

Vrije kavels op unieke wooneilanden

Is het uw droom om uw eigen huis te bouwen? Een (half)

van 451 m2 tot 963 m2. Er zijn kavels met vrij uitzicht over het

van toepassing. Deze kunt u lezen in het beeldkwaliteits-

vrijstaand huis met bijvoorbeeld een plat dak,

Woldmeer en kavels met een wat intiemer en beschutter

en uitwerkingsplan. Zo krijgt u als potentiele kavelkoper

helemaal van hout en misschien wel energieneutraal of

gelegen tuin. Maar welke kavel u ook kiest, het aanleggen

ook direct een goed beeld van hoe uw toekomstige woon-

levensloopbestendig? In Tersluis kan het allemaal. Want op

van een boot aan de beschoeiing behoort altijd tot de

omgeving er uit gaat zien.

uw eigen kavel bepaalt u zelf de grootte van uw woning, het

mogelijkheden.

ontwerp, het aantal kamers en de indeling. U bent dus, van

Om een groen en harmonieus straatbeeld te bevorderen

Het bouwen van een eigen huis vraagt om een goede voor-

begin tot einde, eigen baas bij de ontwikkeling van uw huis.

worden de voortuinen van de kavels, aan de zijde(n) met het

bereiding. Daarom is het goed om te weten dat wij u kunnen

openbare gebied, door Bureau Meerstad voorzien van een

helpen bij het realiseren van uw plannen. Dus bent u

groene haag.

benieuwd naar de mogelijkheden en voorwaarden rond het

Ligging
Op een van de drie prachtig gelegen schiereilanden in

bouwen van een huis op de eilanden in Tersluis?

Tersluis heeft u de mogelijkheid uw woondroom waar

Bouwmogelijkheden

te maken. Aan de Heemraad, Schepperij en Watering worden

Om de kwaliteit van de wijk te bewaken zijn er bij het bouwen

in totaal 40 kavels aangeboden, variërend in oppervlakte

van een eigen woning een beperkt aantal randvoorwaarden

Wij praten u graag bij tijdens een persoonlijk gesprek.
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