
UITNODIGING
Wij nodigen geïnteresseerden in een koopappartement in De Verbinding van harte uit om de 
onthulling van het projectbord bij te wonen. Wij ontvangen u graag in de DorpsKamer waarna wij 
gezamenlijk vertrekken naar de bouwplaats. Wethouder Jan van de Bos zal de handeling verrich-
ten. Aansluitend nodigen wij u uit om onder het genot van een hapje en een drankje wellicht uw 
nieuwe buren te ontmoeten? Optanten en kopers van een appartement in de Verbinding III zijn ook 
persoonlijk uitgenodigd voor deze feestelijke happening.

De makelaar is deze middag aanwezig om u uitgebreid te informeren. Er ligt een brochure en prijs-
lijst voor u klaar met alle speci� caties van de negen koopappartementen in De Verbinding. Ook 
zullen wij op deze dag een geheel nieuwe overzichtsimpressie tonen die u een goed beeld geeft 
van de volledige ontwikkeling!

9 LUXE KOOPAPPARTEMENTEN MET PARKEERPLAATS IN HET HART VAN ERMELO:

- grote, luxe appartementen naast de winkels en de natuur is dichtbij!
- ‘kamer en suite’ met een heerlijke lichte woonkeuken of een luxe open keuken
- inclusief parkeerplaats in de stallingsgarage
- royale externe bergingen en luxe afwerking
- boodschappencentrum naast de deur
- met balkon, loggia of tuin/terras op het zuidoosten

HEERLIJK WONEN IN HARTJE ERMELO

UITNODIGING ONTHULLING PROJECTBORD DE VERBINDING III 
MAANDAG 12 MAART OM 15.00 UUR!

De Verbinding, aan de oostkant van hartje Ermelo, is een bijzonder woongebied dat werelden bij 
elkaar brengt. Het gebied verbindt de bewoonde wereld en het bos, maar ook het heden en het 
verleden. De nieuwbouw weerspiegelt het respect voor de dorpse geschiedenis en bouwstijl: dank-
zij de doordachte architectuur lijkt het alsof alles er altijd al heeft gestaan. Op maandag 12 maart 
onthullen wij het projectbord van het laatste bouwdeel van De Verbinding fase III op de bouwplaats.

Op dit moment zijn er nog 6 appartementen beschikbaar in diverse typen. Kies nu voor een sfeer-
vol appartement in de laatste fase van de Verbinding!

BEKIJK DE LUXE APPARTEMENTEN OP WWW.DEVERBINDING-ERMELO.NL

VERKOOP & INLICHTINGEN

Bel 0341 567 810
info@vinkeveluwe.nl
www.vinkeveluwe.nl

FEESTELIJKE BIJEENKOMST 

ONTHULLING PROJECTBORD

Maandag 12 maart 
vanaf 15.00 uur.

ONTVANGST:

De DorpsKamer
Stationsstraat 5
3851 NA Ermelo


