Ontvang tips van Michiel de Zeeuw
Televisiepresentator en interieurarchitect Michiel de Zeeuw is aanwezig om
zijn kijk op interieurstyling te geven. Om 11.00 uur en 13.00 uur geeft hij
een presentatie waarin hij vertelt waar je op moet letten voordat je je huis
gaat inrichten. Daarnaast krijg je tips over hoe je je huis echt sfeer geeft.
Ook is het mogelijk om in een persoonlijke gesprek met Michiel tips te
krijgen voor jouw eigen woning. Het aantal plaatsen tijdens de woonbeurs
is beperkt. Aanmelden kan op de dag zelf. Wil je nu al kans maken op
een gesprek met Michiel tijdens de woonbeurs? Meld je dan aan via
www.kennisvloer.nl. Winnaars ontvangen persoonlijk bericht. Vergeet niet
je plattegronden, foto’s en tekeningen van je huis mee te nemen naar de
woonbeurs!
Ontvang handige
interieurtips van
Michiel de Zeeuw

Wonen in je droomhuis?
Kom naar de woonbeurs
Michiel de Zeeuw is er speciaal voor jou
met tips en advies op het gebied van
interieurstyling.

Meer informatie via www.kennisvloer.nl

Een aandeel in elkaar

Advies en inspiratie voor jou!

Stap voor stap naar je droomhuis

Rondom de aankoop van een woning, verbouwing of verhuizing heb je vast
veel vragen. Wat heb jij nodig om je droomhuis te realiseren?

Op de woonbeurs begeleiden we je stap voor stap naar je droomhuis.
Dit doen we aan de hand van 6 stappen. De woonbeurs is ook op deze
manier ingericht. Heb je een fase al afgerond? Dan kun je die gewoon
overslaan en doorgaan naar de volgende stap.

Rabobank woonbeurs
Op zaterdag 17 september (Dreef 6, Zutphen) en op zaterdag 15 oktober
(Oude Winterswijkseweg 1, Groenlo) organiseren we de Rabobank
woonbeurs. Ontmoet onze ﬁnancieel adviseurs en bereken wat je maximaal
kunt lenen. Ontdek wat een makelaar, notaris en bouwbedrijf voor je kunnen
betekenen. En ontvang handige tips voor het inrichten van je huis van
interieurarchitect Michiel de Zeeuw.
Aanmelden is niet nodig
Tussen 10.00 en 16.00 uur ben je welkom voor advies en inspiratie.
Meer informatie vind je op www.kennisvloer.nl. Heb je vrienden die ook
rondlopen met woonvragen? Neem ze gerust mee naar de woonbeurs.
Graag tot ziens in Zutphen en/of Groenlo!

Met vriendelijke groet,

De reis naar je droomhuis begint met een goede
oriëntatie. De financieel adviseurs van de
Rabobank staan voor je klaar om te kijken wat
je ﬁnanciële mogelijkheden zijn. Tijdens een
vrijblijvend en kosteloos oriëntatiegesprek maken
ze een persoonlijke berekening voor je.

Met de ﬁnanciële mogelijkheden in het achterhoofd, kun je gericht op zoek naar je droomhuis.
Tijdens de woonbeurs zijn er verschillende
makelaars aanwezig. Zij laten je zien welke
woningen er te koop zijn en vertellen je wat er
allemaal komt kijken bij de aankoop van een
woning.

Team Financieel Advies
Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek

Zodra je een huis op het oog hebt of je
verbouwingsplannen concreet hebt, wordt het
tijd om de hypotheek rond te gaan maken. Tijdens
de woonbeurs vertellen de financieel adviseurs
van de Rabobank je alles over het afsluiten van
een (extra) hypotheek.

In de volgende fase ga je de hypotheek
afsluiten. Tijdens het woonevent is er een
notaris aanwezig die je vertelt wat een
hypotheekakte en transportakte is. Maar ook
wat je moet regelen als je gaat samenwonen.

Televisiepresentator en interieurarchitect
Michiel de Zeeuw is aanwezig om zijn kijk
op interieurstyling te geven. Hoe kun je
je nieuwe huis inrichten? Waar moet je op
letten? Of hoe zorg je dat die extra ruimte na
je verbouwing écht bij je huis past?

Verhuizen; voor de één is het een peulenschil,
voor de ander een hele onderneming. Kun je
direct in je nieuwe huis intrekken, dan kun je
aan de slag met inrichten. Maar soms moet er
eerst worden geverfd, geklust en verbouwd.
Tijdens de woonbeurs geven bouwbedrijven
slimme en handige klustips.

