Nieuws brief va n P a rk Wimbledon

B es te kopers van P ark Wimbledon,
Op verzoek van enkele van jullie hebben wij de aannemer gevraagd een bijgewerkte
planning af te geven. Momenteel wordt er door de aannemer op dat vlak nog heel
voorzichtig gecommuniceerd. Ons inziens is dat in deze fas e van het project heel
vers tandig.
Verder willen wij u er nogmaals op attent maken dat wij u 5 juni aans taande om 16.00
uur graag ontvangen op het bouwterr ein voor het leggen van de eers te s teen. B innen
enkele dagen ontvangt u daarvoor ook een uitnodiging in de bus . B ent u in de afgelopen
tijd verhuis d, laat ons dat dan aub weten via info@ parkwimbledon.nl.
Als laats te willen wij de kopers van bouwnummer 1 t/m 9 informeren dat Volgende week
de begane grond vloeren van de bouwnummers 1 t/m 9 afges tort worden. Zodra de
ruwe begane grond vloer gereed is , kunnen deze kopers een factuur met de 2 e termijn
verwachten.
Van Ufk es A peldoorn
G raag willen wij de kopers zo goed als mogelijk informeren naar de mogelijke oplevering
van de woning. E en bouwproces is echter wel onderhevig aan divers e invloeden, waar
wij als aannemer geen grip op hebben. Zo is het weer een belangrijke factor in de
planning. Ook zijn externe partijen als nuts bedrijven niet te s turen door ons .
Dit maakt het voor ons las tig, om nu al een duidelijk beeld te s chets en van wanneer
e.e.a. opgeleverd kan worden.
Officieel is hiervoor vas tgelegd in de koop aanneem overeenkoms t, het aantal werkba re
dagen, nadat de begane grond vloer is gelegd.

Toch willen wij met deze prognose aangeven, wanneer wij hopen de woningen op te
leveren. Externe factoren zijn in deze prognose niet meegenomen. Naarmate de bouw
vordert, kunnen wij deze prognose scherper stellen.
Bouwnummer 1 t/m 4 oplevering in Q1 2016
Bouwnummers 5 t/m 9 oplevering eind Q1 2016
Bouwnummers 10 t/m 14 oplevering begin Q2 2016
Bouwnummers 15 t/m 20 oplevering eind Q2 2016
Bouwnummers 21 t/m 25 oplevering Q2 2016
Wij hopen u 5 juni te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Projectteam Park Wimbledon
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