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Verkoop van uw
huidige woning
Kopers van woningen in Woonpark Diepstroeten krijgen,
indien gewenst, hulp van Van Wijnen bij de verkoop van
de huidige woning. Samen met de project-makelaar zal
er een zo’n goed mogelijke verkoopstrategie worden
uitgewerkt.

Elke dag een
		 vakantie gevoel

Per woning zal er worden gekeken naar de mogelijkheden.
Soms moet de woning verkoopklaar gemaakt worden,
hetgeen kosten met zich meebrengt. Van Wijnen heeft
daarvoor een zeer mooie aanbieding. Vraag hiernaar bij
onze projectcoördinator Piet van Slochteren.

Meer informatie?
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Schrijft u zich dan in voor onze maandelijkse nieuwsbrief via onze website.
Of neem gerust contact met ons op. Daarnaast is het mogelijk om direct
een afspraak te maken met Piet van Slochteren 06 - 51 62 14 84, projectcoördinator Van Wijnen Projectontwikkeling Noord B.V.
T 0513 - 46 76 66
E vwpn@vanwijnen.nl

www.woonparkdiepstroeten.nl
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Duurzaam wonen
Woonpark Diepstroeten biedt u een diversiteit aan
energiezuinige woningen, zowel in de huur- als koopsector. Dat is niet alleen beter voor het milieu, het
bespaart u als bewoner ook direct maandelijks veel geld!

Wonen aan de rand van Assen en tóch
midden in de Drentse Natuur
Stelt u zich eens voor: wonen in een prachtig Drents
esdorp. Aan de rand van het bos. Met fluitende
vogels, in een mooi woonpark. Midden in de Drentse
natuur, aan de zuidrand van Assen kunt u uw
nieuwe thuis kopen of huren in Woonpark Diep-

stroeten. Assen telt ruim 67.000 inwoners en is met
zijn goede ligging aan de A28 de snelst groeiende
stad van Noord-Nederland. Het is de verbindingsstad tussen Zwolle en Groningen en met de intercity
Groningen-Zwolle bent u zo in de Randstad.

U heeft de keuze uit appartementen, twee-onder-eenkappers, maar ook geschakelde, eind- en vrijstaande
woningen en vrije kavels. Kortom: een duurzame en
betaalbare droomlocatie met voor elk wat wils!
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Vanboeijen

Woonpark Diepstroeten wordt ontwikkeld aan de zuidrand van
Assen. De ligging van het gebied op de overgang van de stad
Assen naar het buitengebied de Drentsche Aa maakt de locatie
ideaal en bijzonder.

Grenzend aan de noordzijde van Woonpark Diepstroeten is één van de locaties van Vanboeijen
gevestigd. Dit is een organisatie die goede zorg en
begeleiding biedt aan mensen met een verstandelijke
handicap. Het streven van Vanboeijen is, dat iedereen
een zo volwaardig mogelijk leven kan leiden.

Woonpark Diepstroeten wordt in nauw overleg met toekomstige
bewoners ontwikkeld door Van Wijnen Projectontwikkeling Noord
B.V. Een uniek project, op een prachtige locatie. Geïnspireerd op de
natuurlijke groei van een Drents esdorp, bestaande uit verschillende
fraaie buurtschappen met bijzondere landschappelijke kenmerken.
Laat u zich verrassen door deze mooie natuurrijke locatie. Als we
het hebben over Woonpark Diepstroeten kunnen we
met recht spreken over een droomlocatie.

Binnen het totale plan is hiermee rekening gehouden,
zodat cliënten in een beschutte omgeving wonen.
De faciliteiten van Woonpark Diepstroeten, zoals
gezondheidscentrum, zwembad, restaurant Lombok,
Pastoraal Centrum etc. zijn ook voor alle wijkbewoners
toegankelijk.

Zwolle

