
Kom naar de Woonmarkt als je een huis in Nissewaard zoekt
Dinsdagavond 13 november, theater de Stoep: nieuwbouw, zelfbouw, financieel advies en advies notaris
Het actuele nieuwbouwaanbod in Nissewaard, 
het laatste aanbod van zelfbouwkavels en 
bestaand woningaanbod. Je vindt het allemaal 
op de Woonmarkt Nissewaard, op dinsdag-
avond 13 november in Theater de Stoep in 
Spijkenisse. Behalve over nieuwe fases van be-
staande projecten krijg je ook informatie over 
nieuwe nieuwbouwprojecten in Nissewaard. 
Het evenement is gratis toegankelijk. Je bent 
van 19.30 tot 21.30 uur welkom.

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, bij-
voorbeeld over wat je allemaal moet regelen 
als je gaat samenwonen. De gemeente geeft 
informatie over de starterslening en over 
zelfbouwkavels.

Presentaties financiële mogelijkheden en 
toekomstige projecten
Halverwege het evenement, om 20.30 uur, 
geeft de Rabobank in de kleine theaterzaal 
informatie over de financiële mogelijkheden 
voor starters en senioren op de woning-
markt. Daarna presenteert wethouder Jan 
Willem Mijnans een overzicht van actuele 
en toekomstige nieuwbouwprojecten in 
Nissewaard. Zoals het villawijkje Krekenpark 
in Zuidland en project Veerkade in De Haven 
Spijkenisse

Parkeren naast het theater
Theater de Stoep is te vinden aan het Thea-
terplein 1 in Spijkenisse. Pal naast de Stoep 
ligt een grote parkeergarage (Gorsstraat 22), 
waar je heel gemakkelijk je auto kwijt kunt. 
Meer informatie op nissewaardwoont.nl
Meer informatie over de Woonmarkt, onder 
meer over de projecten die worden gepre-
senteerd, is te vinden op: 
 www.nissewaardwoont.nl.

Drukte op de vorige Woonmarkt Nissewaard, in november 2017.

Volop nieuw aanbod op Woonmarkt Nissewaard
Diverse aanbieders presenteren op de 
Woonmarkt Nissewaard hun nieuw-

bouwaanbod. Voor een deel gaat het om 
projecten die al in verkoop zijn, of nieuwe 

fases van die projecten. Voor een deel om 
geheel nieuwe ontwikkelingen. 

Een greep uit het aanbod: 

Nieuw op nissewaardwoont.nl: 
aanbod zelfbouwkavels + tips en informatie

Er is weinig zo persoonlijk als woon-
genot. Daarom willen heel wat 
mensen zelf hun huis bouwen, op een 
eigen kavel. 

In Nissewaard kan dit op verschillende 
plekken.  Om aspirant-zelfbouwers 
wegwijs te maken in het aanbod, biedt 
nissewaardwoont.nl sinds kort een ac-

tueel overzicht van alle (gemeentelijke) 
zelfbouwkavels in Nissewaard. 

Met duidelijke kaarten, afmetingen en 
randvoorwaarden. De nieuwe zelfbouw-
pagina’s geven daarnaast achtergrond-
informatie, praktische tips en belangrijke 
aandachtspunten voor wie zelf zijn huis 
wil bouwen.  

Behalve op de website  
(www.nissewaardwoont.nl/zelfbouw) 
kun je voor het zelfbouwaanbod in Nis-
sewaard terecht op de Woonmarkt Nis-
sewaard, op dinsdagavond 13 november 
in Theater de Stoep (Theaterplein 1) in 
Spijkenisse (19.30-21.30 uur).

Stella Nova (Spijkenisse)
Eengezinswoningen, beneden-bovenwoningen en 
appartementen in Sterrenkwartier.

Krekenpark, fase 1 (Zuidland)
Villa’s en tweekappers tussen water en groen.

Veerkade (Spijkenisse)
Appartementen en kadewoningen, aan het water, 
in De Haven Spijkenisse.

BernissePark, fase 4 (Zuidland)
Eengezinswoningen en twee-onder-één-kap woningen
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Zoek je een huis in Nissewaard? Kom dan naar de Woonmarkt
Dinsdag 25 juni, Theater de Stoep: nieuwbouw, zelfbouw, advies notaris, financieel advies

Het actuele nieuwbouwaanbod in Nisse-
waard, het laatste aanbod zelfbouwkavels 
én bestaand woningaanbod. Je vindt het 
allemaal op de Woonmarkt Nissewaard, op 
dinsdagavond 25 juni in Theater de Stoep in 
Spijkenisse. Behalve over nieuwe fases van ac-
tuele projecten krijg je op de Woonmarkt ook 
informatie over nieuwe nieuwbouwprojecten 
in Nissewaard.

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, bij-
voorbeeld over wat je allemaal moet regelen 
als je gaat samenwonen. Daarnaast kom je te 
weten wat een makelaar allemaal voor jou kan 
betekenen als je een huis wilt kopen of verko-
pen. De gemeente is aanwezig met informatie 
over de starterslening en over het actuele 
aanbod zelfbouwkavels.

Open 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 par-
keergarage (Gorsstraat 22) je auto kwijt.

Meer informatie op website
Meer informatie over de Woonmarkt Nisse-
waard is te vinden op www.nissewaardwoont.
nl/woonmarkt. 
Daar is onder meer een overzicht te vinden 
van de nieuwbouwprojecten die op de Woon-
markt gepresenteerd worden.

Woonmarkt Nissewaard: dinsdag 25 juni
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: Theater de Stoep, Theaterplein 1, 
Spijkenisse
Toegang: gratis
www.nissewaardwoont.nl/woonmarkt

Drukte op de vorige Woonmarkt Nissewaard, in november 2018.

Volop nieuw aanbod op Woonmarkt Nissewaard
Diverse aanbieders presenteren op de 
Woonmarkt Nissewaard hun nieuw-

bouwaanbod. Voor een deel gaat het om 
nieuwe fases van lopende projecten. Voor 

een deel om geheel nieuwe ontwikkelin-
gen. Het complete aanbod staat op 

www.nissewaardwoont.nl/woonmarkt. 
Hier een kleine greep daaruit:

Ook financieel advies op de Woonmarkt
Op de Woonmarkt Nissewaard 
vind je niet alleen het actuele 
nieuwbouw- en zelfbouwaanbod 
in Nissewaard. Je kunt er ook 
oriënterend in gesprek over je 
financiële mogelijkheden. 

Zo is de Rabobank aanwezig met 
informatie over de rentekorting van 
0,2 procent die zij biedt als je een 

energiezuinig (nieuwbouw)huis 
koopt. 

Ooms Financieel Advies is eveneens 
present, voor onafhankelijk advies 
over het afsluiten, opnieuw afsluiten 
of meeverhuizen van je hypotheek. 
En voor andere financiële vragen. 

Ook aanwezig is VORM Sales & 

Finance, de hypotheektak van 
ontwikkelaar VORM. 
De adviseurs van VORM Sales & 
Finance doen onder meer een gratis 
quickscan om in te schatten of een 
koopsom of indicatieprijs voor jou 
haalbaar en betaalbaar is.

Het Posthuys (Spijkenisse)
71 appartementen (drie en vier kamers) in het stadscentrum.

Eiland van Spijk (Spijkenisse)
Eengezinswoningen met een tuin, op loopafstand van het 
stadscentrum.

Stella Nova (Spijkenisse)
Rijwoningen en twee-onder-één-kap woningen in Sterren-
kwartier

Krekenpark, fase 2 (Zuidland)
Villa’s en tweekappers op ruime kavels, tussen water en groen.

Woonmarkt Nissewaard
Dinsdag 25 juni
19.30 - 21.30 uur
Theater de Stoep
Theaterplein 1 Spijkenisse


