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U bent van harte welkom!
Uithoorn
Klipper 23

Uithoorn

Madelief 63

Uithoorn

Canadese Gans 57

Uithoorn

Herman Gorterhof 134

modern 2-kamerappartement op
de begane grond

zeer verzorgd 3-kamerappartement met 2 balkons
en vrij uitzicht

€ 169.900,- k.k.

€ 174.500,- k.k.

Uithoorn

Prinses Beatrixlaan 4

De Kwakel
Wilgenhof 14

U bent van harte welkom!

ideale gezinswoning voor
handige doe het zelvers

uitstekend onderhouden
3-kamerappartement met
groot balkon (ZW)

gemoderniseerde kant en klare
hoekwoning gelegen a.e. hofje

jaren ‘30 woning met zonnige tuin

uitstekend verzorgde
eengezinswoning met tuin
aan sierwater

€ 190.000,- k.k.

€ 198.000,- k.k.

€ 217.500,- k.k.

€ 225.000,- k.k.

€ 229.000,- k.k.

GROOTSTE EENGEZINSWONING VAN UITHOORN
EBRO 196 UITHOORN
- Herenhuis met geweldig uitzicht
- Ruim 250 m² bruto vloeroppervlak
- 6 kamers, 2 badkamers, garage, zolder
- 3 terrassen op het zuiden!
- Zeer geschikt voor kantoor aan huis.

INRUIL VAN UW EIGEN WONING IS MOGELIJK!
Informeer naar de mogelijkheden.

€ 398.000,- k.k.
Uithoorn, Amstelplein 6-12
Telefoon 0297 - 52 41 24
uithoorn@kooplenstra.nl
Breukelen, Kerkbrink 27
Telefoon 0346 - 26 25 52
breukelen@kooplenstra.nl

www.kooplenstra.nl
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Uithoorn

Buitenhof 60

Uithoorn

De Kwakel

Pimpelmees 8

Gerberalaan 41
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Vinkeveen
Maria Oord

Luxe en ruime
3-kamerappartementen met
royale en zonnige
buitenruimte.
Nog enkele
appartementen
beschikbaar!
riant 3-kamerappartement met
parkeerpl. en dakterras (50 m²)

uitgebouwde woning met diepe
tuin aan het water

zeer ruime moderne
eengezinswoning met diepe
tuin aan sierwater

€ 289.000,- k.k.

€ 289.000,- k.k.

€ 295.000,- k.k.

Amstelhoek

Tymon van Hiltenstraat 7

De Kwakel

Boterdijk 23

2/1 kapwoning met garage en
5 slaapkamers

vrijstaande woning op een
prachtige locatie aan de
Ringvaart

vrijstaand woonhuis op een
prachtige locatie uitkijkend over
het Zijdelmeer

€ 300.000,- k.k.

€ 449.000,- k.k.

€ 449.000,- k.k.

Uithoorn

Vogellaan 63

riante uitgebouwde en
moderne (2007) 2/1 kap woning
in jaren 30 stijl

€ 489.000,- k.k.

Amstelhoek

Piet Heinlaan 1

Waverveen

Proostdijerdwarsweg 7B

Uithoorn

Canadese Gans 13

moderne 2/1 kapwoning in prachtig polderlandschap. Woningruil
De Ronde Venen mogelijk.

geschakelde villa met uitbouw
op de verdieping en garage

€ 499.000,- k.k.

€ 499.000,- k.k.

Uithoorn

Burg. Kootlaan 4

€ 933,83 p.m.
OPEN HUIS VAN 09.30-11.00 UUR

Uithoorn

Het Fort 12

Huurprijzen vanaf
excl. voorschot
energie en
servicekosten.

De Kwakel

Project De Rietkraag

Interessant nieuwbouwplan in voorbereiding
in De Kwakel (gemeente Uithoorn).

Kijk op www.woneninderietkraag.nl

Mijdrecht

Project Blijdrecht

Start verkoop 11 april a.s.
van 11.00 tot 14.00 uur.

Meer informatie: www.blijdrecht.nl

Uithoorn

Willem de Feschweg 4

karakteristieke villa met
mogelijkheid voor kantoor/
praktijk aan huis

moderne zeer ruime 2/1
kapwoning met garage in
jaren 30 stijl

riante geschakelde villa met
kantoor-/praktijkruimte
(eigen entree) aan huis

€ 499.500,- k.k.

€ 537.500,- k.k.

€ 549.500,- k.k.

VERKOOPPLANNEN?
Wij adviseren u graag vrijblijvend
over onze aanpak en de waarde
van uw woning.
Informeer naar ons vernieuwde
courtagesysteem!

Uithoorn, Amstelplein 6-12
Telefoon 0297 - 52 41 24
uithoorn@kooplenstra.nl
Breukelen, Kerkbrink 27
Telefoon 0346 - 26 25 52
breukelen@kooplenstra.nl

www.kooplenstra.nl
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Op zoek naar dat ene
mooie huis?

Z

aterdag 28 maart zetten de makelaars alle deuren open, kom
vrijblijvend kijken tussen 11.00 en 15.00 uur. Een huis kopen
doe je niet zomaar. Zaken als de buurt waarin de woning staat,
wie worden uw buurtgenoten, is er een kinderopvang en een
basisschool dichtbij, de aanwezigheid van winkels en sportvoorzieningen
zijn zaken die belangrijk zijn in het beslissingsproces. Uiteraard weegt het
ene punt zwaarder voor de een dan voor de ander.

U kunt meerdere woningen op een
dag bekijken, voor u gemakkelijk om
een goede vergelijking te maken en
wie weet bent u met een paar weken de trotse koper van uw droomwoning. Samen met de verkopers zorgen
de makelaars ervoor dat de woningen
tijdens de Open Huizen Dag spik en
span zijn. Mirjam Ohlenbusch werkzaam bij ERA De Koning Makelaardij
vertelt over de woningmarkt; “De woningmarkt is snel veranderd. Het is
nog geen twee jaar geleden dat veel
woningen tot wel een jaar of langer te
koop stonden. Nu komen woningen te
koop en worden veel sneller verkocht.

tussen de 2% en 3%, dat is uniek. Het
belastingvoordeel op de betaalde rente heeft u dan nog tegoed. Wij komen
geen koper tegen die de maandlast
van zijn hypotheek te hoog vindt en
gelukkig wordt er standaard afgelost
dus ook neemt de hypotheekschuld
jaarlijks af.”
Heeft u verhuiskriebels? Op zaterdag
28 maart kan de route naar uw droom-

woning starten. Tussen 11:00 en 15:00
uur kunt u bij alle deelnemende woningen binnenlopen zonder een afspraak te maken. Ziet u een woning
die wel eens uw nieuwe woning zou
kunnen worden, neem dan voor een
tweede bezichtiging contact op met de
makelaar.
De deelnemende woningen vindt u op
www.dekoningwonen.nl.

Meerdere bezichtigingen binnen veertien dagen nadat een woning te koop
staat komt nu regelmatig voor en het
is vandaag niet vreemd als een gewilde woning binnen een maand verkocht is. Ik merk wel dat woningkopers kritisch zijn. Een nette en goed afgewerkte woning verkoopt goed. Woningkopers zijn goed geïnformeerd
vandaag de dag en kopen een woning
om er lang in te gaan wonen.”
“Wat de woningmarkt aantrekkelijk
maakt is de steeds maar dalende hypotheekrente. Dat is natuurlijk een
groot voordeel als je nu een woning
koopt. Een rente voor tien jaar vast

Waarom zou u naar een bank gaan als deze alleen zijn eigen producten aanbiedt?
We zijn aan niemand gebonden en kunnen samenwerken met meer dan 40 geldverstrekkers.
Dat biedt ons de mogellijkheid een volstrekt onafhankelijke koers te varen.
Wij zijn sinds 1990 in De Ronde Venen actief en hebben bewezen een betrouwbare partner te zijn op
het gebied van zowel projectmatige als individuele hypotheken, financieringen en verzekeringen.
Dus bent u op zoek naar een onafhankelijk financieel advies op maat?
Neem dan contact op voor een vrijblijvende afspraak!

0297 - 27 30 37 / info@fidice.nl

www.fdmijdrecht.nl

28 maart 2015

Blijdrecht
ruimte voor jou en mij

20 ruime
gezinswoningen
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Volg ons!

in het groen

Start
verkoop
11 april
2015

Plezierig wonen

in een echte gezinswijk!

Blijdrecht wordt een gezellige, frisse

buurt met twintig ruime eengezinswoningen voor jonge gezinnen. Een
buurt in Mijdrecht waar kinderen veilig
kunnen spelen. Met mooie tuinen en
ruimte om elkaar te ontmoeten.

Kortom, een plezierige, kleine buurt, waar iedereen
zichzelf kan zijn: ‘Blijdrecht, voor jou en mij’.

Schrijf je snel in!

www.blijdrecht.nl

T:0297-524124
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Goed moment om je te
oriënteren op een eigen huis

D

e NVM Open Huizen Dag van zaterdag 28 maart is een
uitgelezen moment om een woning ‘live’ te bezichtigen. De lage
hypotheekrente, een verdere verlaging van de NHG-grens en een
aanscherping van de leennormen zorgen ervoor dat het wellicht
een goed moment is om een huis te kopen.

Op de NVM Open Huizen Dag kunnen
belangstellenden tussen 11.00 en 15.00
uur geheel vrijblijvend één of meer
huizen bezichtigen. Duizenden verkopers openen op 28 maart hiertoe hun
deuren.
Volgens de NVM is het zeker de moeite waard om op de NVM Open Huizen
Dag een kijkje te gaan nemen bij de
deelnemende huizen. “De hypotheekrente staat momenteel op een zeer
laag niveau, waardoor kopen in vergelijking met huren vaak zeer aantrekkelijk is. Door alle huurverhogingen
is een koopwoning zeer concurrerend
geworden”, stelt NVM-woordvoerder
Roeland Kimman. “

Aangescherpt
De leennormen worden de komende
jaren verder aangescherpt. In 2018 kan
zelfs geen hypotheek meer worden afgesloten, die hoger is dan de waarde
van de woning. De kosten koper komen dan geheel voor rekening van de
koper. Per 1 juli gaat de van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) verder
omlaag van 265.000 euro naar 245.000
euro. “Voor een huis met NHG kun je
van de hypotheekverstrekker een lagere rente krijgen. Wil je nog van die redelijk hoge NHG-grens profiteren, dan
moet je nu handelen. De NVM Open
Huizen Dag vormt een mooie gelegenheid om je op de aankoop van een woning te oriënteren”, zegt Kimman.

2,5 % RENTE

28 maart 2015

Cultuurcluster Confucius
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PRESALE CONFUCIUS APPARTEMENTEN

Zaterdag 28 maart van 11.00 – 15.00 uur
NVM Open Huizen Dag
“ Deugd blijft niet lang eenzaam, zij krijgt spoedig buren”, zei Confucius al.

Vanaf 25 april gaan de CFCS appartementen in verkoop. Wacht niet tot eind april, zorg dat u nu al
geïnformeerd bent! We doen daarom graag mee aan de NVM Open Huizen Dag op zaterdag 28 maart.
Wij informeren dan geïnteresseerden over de huidige stand van zaken en tonen u de eerste tekeningen van
de appartementen en 3D-schetsen van het Cultuurcluster Confucius.
Wij verwelkomen u graag bij Sjiek aan de Amstel met een heerlijke kop koffie of thee. Zowel de
projectontwikkelaar als de verkopend makelaar zijn aanwezig en beantwoorden uw vragen.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn deze dag langs te komen dan kunt u voor vragen over het project en
presale contact opnemen met EKZ|Makelaars; telefoonnummer 0297-567863 of mail naar uithoorn@ekz.nl

Locatie: Sjiek aan de Amstel - Marktplein 11 - 1421 AC Uithoorn

WWW.CONFUCIUS - UITHOORN.NL

Wonen in het centrum van Uithoorn en onderdeel uitmaken van een inspirerende
omgeving met ook nog eens een prachtig uitzicht over de Amstel.
Wacht niet tot eind april, maar zorg dat u nu al geïnformeerd bent!
advertentie_mrt_2015_verkoop.indd 1

20-03-15 10:07
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Positieve ontwikkeling van de
woningmarkt in Amstelland

O

ver de woningmarkt in Amstelland is weinig informatie
voorhanden. Er zijn gemeentelijke visies, er is nationale
informatie en ook de Nederlandse Vereniging van Makelaars
NVM brengt rapportages uit. Laatstgenoemde rapportages
beslaan echter het gebied Amsterdam of Haarlemmermeer. Specifieke
informatie over de regio Amstelland is er amper. Ik wil graag inzichtelijk
maken hoe deze woningmarkt zich ontwikkelt.

Mijn naam is Chris van Zantwijk. Ik
ben beëdigd makelaaar-taxateur en
afgestudeerde woningmarktconsultant. Samen met mijn compagnon Peter Kruit leid ik EKZ|Makelaars met vijf
medewerkers en twee vestigingen.
Reeds 25 jaar ben ik dagelijks actief
in het gebied Uithoorn-Aalsmeer-Amstelveen. Wij monitoren voortdurend
de markt en adviseren marktpartijen en particulieren met betrekking tot
onroerende zaken. Vanaf nu zal ik on-

in de regio Amstelland, een populaire
regio als gevolg van economisch klimaat in combinatie met hoge gebiedskwaliteit. Inmiddels breidt de sterk gegroeide vraag zich als een olievlek uit
rond de steden en dus is de toename
in de vraag ook nadrukkelijk te merken
in omliggende gemeenten zoals Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn, merken wij. In aantallen transacties was in
2014 al een sterke toename zichtbaar.
Als gevolg van deadlines die de overheid inbracht (beperkte duur aan verhoogde schenking, afname toegestane lening, verlaging van de grens van
Nationale Hypotheekgarantie), haastten een aantal kandidaat kopers zich
om toch nog vóór het verloop van de
deadlines te kunnen kopen. In Amstelland vonden in 2014 veel meer transacties plaats dan in 2013: de toename in Amstelveen bedroeg 35%, in
Uithoorn en De Kwakel 42% en in
Aalsmeer/Kudelstaart zelfs 45%! Vanaf januari 2015 is er sprake van een
verder aantrekkende vraag naar wo-

Chris van Zantwijk
Makelaar- Woningmarktconsultant

ze bevindingen elk kwartaal met u delen. De woningmarkt in Nederland vertoont de laatste tijd positieve tendens.
Vooral de grote steden, en in onze regio dus Amsterdam, vertonen krachtig herstel. De tendens van de afgelopen jaren was vooral voorzichtigheid
en risicomijdend gedrag van financiers. De recente maatregelen en de
lage rente, in combinatie met relatieve
schaarste, resulteren sinds 2013 in een
toename van de vraag naar woningen

Het zoeken naar een nieuwe woning
is een echte speurtocht
Welke woning past het beste bij je? Een
appartement of een vrijstaande woning?
Een tuin op het zuiden of een dakterras?
Hoeveel kamers heb je nodig? In welke buurt? Wat zijn je fi nanciële mogelijkheden? Een woning kopen is niet iets
dat je dagelijks doet. Het is daarom prettig als iemand je goed advies kan geven
over de huidige woningmarkt, bouwkundige aspecten, ontbindende voorwaarden, gemeentelijke bepalingen en het
uitbrengen van een scherp, maar realistisch onderhandelingsbod. Een NVMaankoopmakelaar kan je hierbij helpen.

ningen. Dat is verklaarbaar, want bij
de huidige lage hypotheekrente en de
prijsdaling van de afgelopen periode, is wonen al heel lang niet zo goedkoop geweest. Daarmee liggen prijsstijgingen in onze regio weer voor de
hand.

Koopovereenkomst
Wanneer de koopovereenkomst getekend is dien
je je financiering defi nitief rond te maken. Dit
gebeurt meestal in de vorm van een hypotheek.
Aan de hand van de koopsom, eventuele
verbouwingsplannen, eventueel eigen geld en
de zogenaamde kosten koper (de kosten van de
kadastrale inschrijving, overdrachtsbelasting
en je notariskosten voor het transport), kan je
hypotheekadviseur precies vaststellen welk
bedrag je aan hypotheek nodig hebt. Je NVMmakelaar kan je verwijzen naar een onafhankelijk
hypotheekadviseur. Zodra de fi nanciering rond
is, stuurt de bank de hypotheekstukken naar de
notaris. Voor de datum van levering zorgt de
bank dat de hypotheeksom wordt gestort op de
derdenrekening van de notaris.

28 maart 2015
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NVM OPEN
H IZEN DAG

BreDerOlaan 18
U bent van harte welkom!

Heeft u uw droomwoning gezien en
wilt u direct tot aankoop overgaan?
Wilt u uw hypotheekmogelijkheden eens bespreken
of advies over de aankoop van een woning?
De Hypotheekshopadviseur en onze makelaar zijn tussen
11.00-15.00 uur aanwezig op ons kantoor. Ook voor advies over
verhuur/verkoop van uw woning staan wij deze dag klaar.
U kunt hiervoor binnenlopen, maar ook een afspraak maken.
De eigenaren van onderstaande woningen heten u graag van harte welkom
tijdens de Open Huizendag op zaterdag 28 maart tussen 11.00-15.00 uur.
Voor het complete aanbod zie onze website www.makelaarsuithoorn.nl

De merODelaan 3

Uithoorn

Landelijk ingerichte hoekwoning met garage.
• Sfeervolle en goed onderhouden woning
• 4 slaapkamers
• Verrassend ruim
• Woonoppervlakte 130 m2

Vraagprijs € 415.000,- k.k.
Uniek, vrijstaande woning met karakter én
met garage , bouwjaar 1920.
• Geheel gerenoveerd
• Luxe keuken, 2 badkamers en verzorgde tuin
• 4 slaapkamers
• Woonoppervlakte 130 m2

iet stantsWeg 10

Uithoorn

Vraagprijs € 425.000,- k.k.
Op werkelijk fantastische locatie aan rivier
de Amstel gelegen.
• Vrijstaande woning met veel mogelijkheden
• Te renoveren woonhuis
• Tuinligging op het zuiden
ª Woonoppervlakte 175 m2

piet Heinlaan 24-26

AMStELhoEK

Vraagprijs € 235.000,- k.k.
Vrij uitzicht op de omgeving en het sierwater.
• Goed verzorgde eengezinswoning
• 3 slaapkamers
• Vrij uitzicht
• Woonoppervlakte 95 m2

amstelDijk-nOOrD 25

Uithoorn

Vraagprijs € 269.000,- k.k.

Uithoorn

Vraagprijs € 525.000,- k.k.
Riante zeer ruime halfvrijstaande villa
met inpandige garage.
• Mogelijkheid voor extra slaapkamers
• 4 slaapkamers, moderne separate keuken,
royale badkamer
• Zonnige tuin met tuinhuis is aan het water gelegen
• Woonoppervlakte 210 m2

BOterDijk 189

DE KWAKEL

DE KWAKEL

Vraagprijs € 299.000,- k.k.
Een unieke woning in een voormalig schoolgebouw
op een ruim perceel.
• Tuinligging op het zuidwesten
• Parkeergelegenheid op eigen terrein
• 3 slaapkamers
• Woonoppervlakte 100m2

ZijDelWaarDplein 92 tel.: 0297 - 565 511
1422 Dn UitHOOrn
infO@makelaarsUitHOOrn.nl

stelling 7

Vraagprijs € 435.000,- k.k.
Ruimte, ruimte, en een woning waar u zich direct
thuis zult voelen.
• Energiezuinige, geschakelde 2-onder-1
kapwoning met garageruimte
• 5 royale slaapkamers
• Moderne afwerking en een heerlijke tuin
• Woonoppervlakte 170 m2

WWW.makelaarsUitHOOrn.nl

10 Nieuwe Meerbode

• 28 maart 2015

Binnenkort in verkoop:

12 ruime appartementen
met blijvend vrij uitzicht

Aan de
n
rand va
n
Uithoor

• Exclusief en kleinschalig gebouw
• Grote appartementen vanaf 102 m², penthouse 168 m²
• Riante buitenruimtes met optimale bezonning en privacy
• Blijvend vrij uitzicht over groen en water
• Compleet met luxe sanitair / keuken / badkamer
• Voorzien van vloerverwarming
• Privé parkeerterrein

Interesse?
Meldt u als belangstellende op www.parkkrayenhoff.nl
dan ontvangt u bericht wanneer u zich voor deze
appartementen kunt inschrijven.
Stellingzicht is een onderdeel van

par k krayenhof f

WWW.PARKKRAYENHOFF.NL
EH011 ADV_Stellingzicht_218x280_v4.indd 1

24-03-15 09:26
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Welkom op de
open huizen
route
op zaterdag
28 maart a.s.
van 11.00 tot 15.00 uur
Woondromen waarmaken

Uithoorn

Amstelplein 83

Fijn 2 kamer app. met terras op top locatie. Goed
afgewerkt en met extra multifunctionele ruimte.
Vraagprijs

Uithoorn

Vraagprijs

e 225.000,- k.k.

Vraagprijs

Uithoorn

Vraagprijs

e 299.000,- k.k.

e 249.000,- k.k.

Vraagprijs

Hoekhuis op waanzinnige plek met tuin op ZW aan
Zijdelmeer. Kant en klaar jaren ’30 huis.
Vraagprijs

e 499.000,- k.k.

Naam

.................................................................. m / v

Adres

.........................................................................

e 209.000,- k.k.

Uithoorn

Van Deyssellaan 2

Hoekhuis met waanzinnige buitenruimten, stenen
garage én stenen schuur en met veel ruimte in de
omgeving!
Vraagprijs

e 275.000,- k.k.

Uithoorn

Zijdelveld 51

Ja, ik wens een gratis waardebepaling
(t.w.v. e 250) van mijn woning.

Postcode

Goed onderhouden bijzonder sfeervolle woning
met een zonnige tuin en een vrijstaande stenen
berging.

Uithoorn

Willem Klooslaan 37

Uitgebouwd hoekhuis dat door een ringetje te
halen is, in misschien wel de mooiste laan van
Uithoorn!

Uithoorn

Ebro 108

Topwoning gelegen op een hoek met veel ruimte
in en om het huis, met een moderne keuken,
badkamer en toilet!

11

Prinses Christinalaan 98

Uithoorn

Hugo de Grootlaan 8

Huis met stenen garage en stenen schuur.
Spik splinter nieuwe voorpui en nieuwe c.v. ketel
en strak stucwerk.

e 169.000,- k.k.

• Nieuwe Meerbode

Sportlaan 61

Wat een ruimte, wat een daglicht, wat een fijne
tuin. Praktisch ingedeeld en eigentijds afgewerkt!
Vraagprijs

e 585.000,- k.k.

De Kwakel

Boterdijk 205 en 207

........................................................................

Woonplaats

.........................................................................

Telefoon

.........................................................................

E-mail

.........................................................................

Opsturen aan: ERA DE KONING Makelaardij,
Antwoordnr 64,
3440 VB Woerden

Wat een heerlijk huis voor u en uw gezin, voor
u en uw (schoon)ouders of voor uw gezin en
bijvoorbeeld kantoor aan huis.
Vraagprijs

Regthuysplein 12 | 2421 BE Nieuwkoop
Tel 0172 - 57 92 00
nieuwkoop@dekoningwonen.nl

e 599.000,- k.k.

Kijk voor alle deelnemende woningen
op www.dekoningwonen.nl
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KOM 28 MAART
NAAR DE OPEN
HUIZEN DAG

MAGAZINE

VOORJAA
R 2015

10 E JAARGANG |

Kijk voor onze deelnemers in
het vernieuwde EKZ Magazine
of ga naar www.ekz.nl

NVM OPEN

HUIZEN DAG

ZATERDAG

EKZ Makelaars is
een makelaarsorganisatie met ves
tigingen in
Amstelveen en Uith
oorn.
|

Vanuit de gedachte
dat elke woning
een thuis
is, leveren wij diens
ten bij onder meer
aankoop,
verkoop en taxat
ies, in zowel besta
ande bouw als
nieuwbouw en
van woningen tot
bedrijfsmatig
vastgoed. EKZ |
Makelaars, méér
dan makelaars!

AMSTELVEEN

Hueseplein 12 | 1185 HH Amstelveen
020-42 62 452 | amstelveen@ekz.nl

w w w. e k z . n
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Cultuurcluster Confucius

Lekker sporten in het park, shoppen en mooi wonen!
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PRESALE CONFUCIUS APPARTEMENTEN

“ Deugd blijft niet lang eenzaam, zij krijgt spoedig buren”, zei Confucius al.

Vanaf 25 april gaan de CFCS appartementen in verkoop. Wacht niet tot eind april, zorg dat u nu al
geïnformeerd bent! We doen daarom graag mee aan de NVM Open Huizen Dag op zaterdag 28 maart.
Wij informeren dan geïnteresseerden over de huidige stand van zaken en tonen u de eerste tekeningen van
de appartementen en 3D-schetsen van het Cultuurcluster Confucius.
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Wonen in het centrum van Uithoorn en onderdeel uitmaken van een inspirerende
omgeving met ook nog eens een prachtig uitzicht over de Amstel.
Wacht niet tot eind april, maar zorg dat u nu al geïnformeerd bent!
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