
Prachtige moderne en zeer riante 
twee-onder-een-kapwoningen

Bijzondere, vrijstaande villa’s 
met vrij uitzicht over de polder

Fase 2: Compleet vernieuwd

Nieuw in de verkoop: 

Sedum Exclusive  
in Gorinchem

Aan de rand van Gorinchem met een fraai uitzicht over 
de polder richting Vuren beginnen wij vanaf het 2e/3e 
kwartaal 2018 met de bouw van unieke en wel zeer royale 
twee-onder- eenkappers en vrijstaande woningen. 

Moderne architectuur met een vleugje Gerrit Rietveld, 
prachtige materialen, een zee van licht en ruimte met alle 
denkbare mogelijkheden om er helemaal uw eigen parel 
of kroon van te maken. 

Waar het comfort stopt gaan  
The Pearls en The Crown verder…

Stijlvol wonen in een zee 
van licht en ruimte

T H E  P E A R L S  &  T H E  C R O W N

215 m2 de ruimte, inhoud circa 800m3, kavel ruim 400m2

Vanaf  € 594.750,- v.o.n.

225 m2 de ruimte, inhoud circa 900m3, kavel ca. 600m2

Vanaf  € 729.750,- v.o.n.

Nog maar 2 vrijstaande 
woningen beschikbaar
In het bijzondere villapark Lavendel in Vlijmen hebben 
2 van de 44 nieuwe woningen nog geen eigenaar 
gevonden. Meer dan 200m2 de ruimte in een markant, 
landelijke vormgegeven woning, voorzien van alle 
moderne (en energiezuinige) gemakken. 
Een gouden kans, beschikbaar vanaf € 627.975 v.o.n.

www.villaparklavendel.nl

Informatieavond 
Sleeuwijk Haven
Voor het terrein aan het Hoekeinde 20 in Sleeuwijk, 
heeft Merwestreek Projecten B.V. in samenwerking 
met Brand BBA Architecten plannen ontwikkeld om 
woningbouw te realiseren. 

Op maandag 23 april vanaf 18.30 uur tot 20.00 uur, 
vertellen wij u, als direct omwonenden of anderszins 
geïnteresseerden,  graag meer over de plannen. 

LOCATIE: 
Jeugdcentrale Sleeuwijk
Notenlaan 69
4254 CC Sleeuwijk

Wat komt hier?

Rivierdijk 636
3371 EE Hardinxveld-Giessendam
 
Tel.: 0184 - 61 23 47
E-mail: info@merwestreek.nl

Voor infomatie over al 
onze projecten:
www.merwestreek.nl

OPEN HUIS
vrijdag 20 april  
van 16:00 tot 18:00 uur

zaterdag 21 april 
van 11:00 tot 13:00 uur

Woonaccent Makelaars 
0183 - 66 88 11
gorinchem@woonaccent.nl

Staete Makelaars 
073-511 70 00
infovlijmen@staete.nl


