
Nieuwbouw, bestaande
bouw en zelfbouw
Naast nieuwbouwwoningen
in Rotterdam en regio is er op
de beurs ook bestaand wo-
ningaanbod. Het gaat in beide
gevallen om koopwoningen
en vrije sector huurwoningen.
Verder is er aandacht voor de
vele zelfbouwmogelijkheden
in Rotterdam. Niet alleen op
vrije kavels, maar bijvoor-
beeld ook in bestaande gebou-
wen, waarin je met andere ko-
pers echt iets bijzonders kunt
realiseren.

Ook financieel advies
Ook financiële partijen ont-
breken niet. De Woonbeurs
Rotterdam + regio is dan ook
dé plek waar je niet alleen een
woning vindt, maar waar je
ook met hypotheekadviseurs
je financiële mogelijkheden
kunt verkennen. Zo sla je twee
vliegen in één klap.

Informatie over duurzaam
wonen
Behalve woningaanbod en fi-
nancieel advies is er op de
beurs ook informatie over
duurzaam wonen. Zo kom je
van alles te weten over stads-
verwarming en krijg je tips
over zonnepanelen en andere
manieren om je huis te ver-
duurzamen.

Van 12.00 tot 17.00 uur
De Woonbeurs Rotterdam +
regio is op beide dagen van
12.00 tot 17.00 uur gratis toe-
gankelijk. Het WTC is te vin-
den aan het Beursplein 37 in
Rotterdam.

Meer over het woningaan-
bod op beurssite
Veel meer informatie over de
Woonbeurs Rotterdam + re-
gio, en dan vooral over het wo-
ningaanbod, is te vinden op de
speciale woonbeurssite
www.woonbeursrotterdam.nl.
Daar worden tal van projecten
die op de beurs gepresenteerd
worden, uitgelicht. Zowel pro-
jecten in Rotterdam als in de
regio. Zo kun je je van tevoren
goed oriënteren en heel ge-
richt de beurs bezoeken.

ALLES OVER WONEN IN
ROTTERDAM OP JAARLIJKSE

WOONBEURS IN WTC
Alles over wonen in Rotterdam. Het is te
vinden op de Woonbeurs Rotterdam +
regio. Dit jaarlijkse evenement vindt plaats
op zaterdag 24 en zondag 25 maart. De
locatie is hetzelfde als in de afgelopen
jaren: het WTC, in het hart van de stad.

DE NIEUWSPEPER 7 MAART 2018 5WONEN

Twee vliegen
in één klap:

woningaanbod
en financieel

advies

Volop drukte vorig jaar op Woonbeurs Rotterdam + regio. Ook dit jaar worden veel mensen verwacht.

Kom je ook naar de Woonbeurs Rotterdam + regio? Dan maak je kans op een fraaie badkamerinrichting, eeninterieurcheque van 100 euro of mogelijk een andere mooie prijs die met wonen te maken heeft. Hoe je hiervoor in aanmerking kunt komen? Heel simpel. Je vult bij de entree van de beurs je naam, adres ene-mailadres in. Het lot wijst de winnaar(s) aan. Wie wint, ontvangt na de beurs persoonlijk bericht.De badkamer wordt beschikbaar gesteld door Sani-Dump. De interieurcheque, waarvan er vijf worden verloot,wordt beschikbaar gesteld door Woonmall Alexandrium en zijn te besteden in de woonwinkels van WoonmallAlexandrium.

Kom naar de Woonbeurs en maak kans op eenbadkamer, wooncheque of andere mooie prijs

Zaterdag 24 en zondag
25 maart: koop, huur,
nieuwbouw, bestaande
bouw, zelfbouw en
financieel advies

www.woonbeursrotterdam.nl

De woningmarkt draait op
volle toeren en dus zullen weer
duizenden mensen de Woon-
beurs Rotterdam + regio be-
zoeken. Er zijn flink wat par-
keergarages in de omgeving
van het WTC, toch is het aan te
raden met de metro te komen
(metrostation Beurs). Kom je
van buiten Rotterdam? Parkeer
je auto dan gratis op een van
de P+R terreinen en vervolg je
reis met de metro.
www.rotterdamparkeren.nl/
pr-transferium

Veel mensen
verwacht, dus kom
met de metro

Kijken en praten ... Bezoekers oriënteren zich op het aanbod op de Woonbeurs in 2017.


