
Maart woonmaand 
in Steenwijkerland! 

STEENWIJKERLAND
WONEN MET MEERWAARDE

Vernieuwde website

Handig: klik op een kavel en 
u ziet direct afmeting en prijs. 
Van woonkavels én van woon-
werkkavels. 

Op de hoogte blijven van 
actueel nieuws? Via de website 
kunt u zich aanmelden voor 
een digitale nieuwsbrief. 
U krijgt het laatste woonnieuws 
dan automatisch via e-mail 
toegestuurd. 

            Zelf een huis bouwen op een 
vrije kavel? Tijdens de beurs Huis Idee 
op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart 
a.s. laten we u graag de mogelijkheden 
zien. Ook kunt u bij ons terecht voor 
informatie over duurzame maatrege-
len in en om het huis. Niet alleen goed 
voor het milieu, maar ook voor uw 
portemonnee. We zien u graag in 
onze stand! 

Bent u benieuwd of uw dak 
geschikt is voor zonnepanelen? Wilt u 
weten welk energielabel uw huis heeft? 
Of, welke subsidiemogelijkheden er 
zijn voor energiezuinige maatregelen? 
We vertellen u er graag meer over.

Heeft u een goed idee om uw 
eigen woonomgeving nóg aantrek-
kelijker te maken? In Steenwijkerland 
bieden we u die ruimte. U hoort hoe u 
het aan kunt pakken en wat de gemeente 
voor u kan betekenen.

Wilt u het liefst zo lang mogelijk 
in uw eigen huis blijven wonen? 
Dan is het handig om daar bij de bouw 
al rekening mee te houden. Natuurlijk 
kunt u ook uw huidige woning zodanig 
aanpassen, dat u er in de toekomst kunt 
blijven wonen. Wilt u weten wat de 
(subsidie-)mogelijkheden zijn? Kom dan 
naar onze stand op Huis Idee.

Bent u op zoek naar een mooie locatie voor uw 
droomhuis? Dat komt goed uit! De hele maand 
maart zetten we de woonkavels die we voor 
u hebben klaarliggen in de etalage. Op de 
beurs Huis Idee, via krant, website en twitter. 

De website www.wonenmetmeerwaarde.nl heeft een fi kse makeover 
gekregen. Al onze woningbouwlocaties staan nu op een overzichtelijke 
kavelkaart. 

Tijdens de actie-
maand ‘Maart woonmaand 

in Steenwijkerland’ kunt u op de 
website een digitale puzzel invullen. 
Onder de inzenders van het goede 

antwoord verloten we een 
diner voor twee.

                 Bezoek onze 
       stand op Huis Idee

Speciale actie!
Koopt u in de maanden 
maart t/m september 
2017 een kavel van de 
gemeente? Dan krijgt u 
letterlijk een helpende 

hand. U krijgt namelijk een tegoedbon voor 
een klusjesman die u een dag lang helpt bij 
het schilderen, behangen of leggen van uw 
vloerbedekking! 

Kijk voor de actievoorwaarden op 
www.wonenmetmeerwaarde.nl

SP
EC

IALE ACTIE!

     Koopt u een kavel? 

         Dan helpen wij een 

             handje mee!

Bent u op zoek naar een mooie locatie voor uw 
droomhuis? Dat komt goed uit! De hele maand 

M A A R TWOONMAAND
S T E E N W I J K E R L A N D

M A A R TWOONMAANDS T E E N W I J K E R L A N D

Kavels in allerlei soorten en maten, voor een twee-onder-een-kapper of 
een vrijstaand huis. Of het nu om Steenwijk, Vollenhove, Blokzijl, Sint 
Jansklooster of Oldemarkt gaat: in bijna alle kernen hebben we een gevarieerd 
aanbod voor u beschikbaar. Laat u informeren over de mogelijkheden!

Gevarieerd aanbod aan woonkavels


