
 
Woonmarkt Nissewaard: 
dinsdag 12 november
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: Theater de Stoep, 
Theaterplein 1, Spijkenisse
Toegang: gratis

Meer weten over de Woonmarkt? Kijk op nissewaardwoont.nl/woonmarkt

Zoek je een huis in 
Nissewaard? Kom dan 
naar de Woonmarkt
DINSDAG 12 NOVEMBER, THEATER DE STOEP: NIEUWBOUW, 
ZELFBOUW, ADVIES NOTARIS, FINANCIEEL ADVIES

Het actuele nieuwbouwaanbod in Nissewaard, de zelfbouwkavels die op dit 
moment beschikbaar zijn en informatie over de starterslening. Dat en meer is te 
vinden op de Woonmarkt Nissewaard, op dinsdagavond 12 november in Theater 
de Stoep in Spijkenisse. Behalve over nieuwe fases van bestaande projecten krijg 
je op de Woonmarkt ook informatie over een geheel nieuw project: Schoener, in 
De Haven Spijkenisse.

Nieuwbouw, zelfbouw, financieel 
advies en advies van de notaris
Tijdens de Woonmarkt Nissewaard wordt 
niet alleen woningaanbod gepresenteerd. 
Je kunt er ook financieel advies krijgen. 
Zo kun je een inschatting laten maken 
van wat je maximaal kunt lenen. Ook kun 
je je laten adviseren over wat voor jou 
verstandiger is: kopen of huren. Verder kun 
je in gesprek met een notaris, bijvoorbeeld 
over wat je allemaal moet regelen als je 
gaat samenwonen. Ook kom je te weten 
wat een makelaar allemaal voor jou kan 
betekenen als je een huis wilt kopen of 
verkopen. De gemeente is aanwezig met 
informatie over de starterslening en over 
het actuele aanbod zelfbouwkavels.

Van 19.30 tot 21.30 uur. 
Parkeren in parkeergarage
De Woonmarkt is geopend van 19.30 tot 
21.30 uur. De toegang is gratis. Theater de 
Stoep is te vinden aan het Theaterplein 1 
in Spijkenisse. Pal naast het theater kun je 
in een grote parkeergarage (Gorsstraat 22) 
je auto kwijt.

Meer informatie op website
Meer informatie over de Woonmarkt 
Nissewaard is te vinden op www.
nissewaardwoont.nl/woonmarkt. Daar is 
onder meer een overzicht te vinden van de 
nieuwbouwprojecten op de Woonmarkt.

Drukte op de vorige 
Woonmarkt Nissewaard, 
in juni 2019.

Advies notaris 
over samenwonen 
en andere grote 
besluiten
Je hebt al een tijdje een relatie en dat 
gaat zo goed dat je besluit om samen 
verder te gaan in één huis. Maar wil 
je ‘gewoon’ gaan samenwonen, een 

geregistreerd partnerschap of trouwen? 
Wat zijn de voor- en nadelen van deze 
varianten? En wat moet je nog meer re-
gelen? Op de Woonmarkt Nissewaard, 
op dinsdag 12 november in Theater de 
Stoep in Spijkenisse, kun je over deze 
en tal van andere vragen over grote 
beslissingen in gesprek met de specia-
listen van Ouwerkerk Notariaat. 

www.ouwerkerknotariaat.nl

Diverse aanbieders presenteren op de Woonmarkt Nissewaard actueel 
nieuwbouwaanbod of nieuws over aanbod dat er binnenkort aankomt. Eén 
project is helemaal nieuw en net in verkoop: Schoener, in De Haven Spijkenisse. 
Let op: de inschrijving voor dit project sluit op woensdag 13 november, daags na 
de Woonmarkt. Een greep uit het aanbod:

Volop nieuw aanbod op 
Woonmarkt Nissewaard
Schoener 
(Spijkenisse)
25 eengezinswoningen 
en 6 twee-onder-één-
kapwoningen in De 
Haven Spijkenisse. 

Het Posthuys 
(Spijkenisse)
70 drie- en vierkamer-
appartementen en 
een penthouse in het 
stadscentrum.

Park Waterrijk, fase 
4 (Hekelingen)
1 vrijstaande villa, 
6 tweekappers, 4 
rijwoningen en 6 
waterwoningen in het 
groen

Krekenpark, fase 2 
(Zuidland)
5 vrijstaande en 
8 geschakelde 
parkvilla’s op ruime 
kavels, tussen water 
en groen.


