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Seahorse, wonen verweven met Hengelo 

 

Beste belangstellende(n),  

Seahorse is een uniek en zeer duurzaam nieuwbouwproject in Hengelo met in fase 1,  
40 grondgebonden woningen en kavels op historisch grond op slechts vijf minuten fietsen 
van het centrum. De belangstelling voor stedelijk wonen is groot. Liefhebbers van wonen in 
een appartement komen in fase 3 aan bod, verwachting begin volgend jaar. Indien u 
ingeschreven staat op de www.wonenopseahorse.nl, houden wij u op de hoogte door middel 
van nieuwsbrieven. 
 
Voor u ligt de sfeerbrochure Seahorse met daarin de impressies en omschrijving van het 
woningaanbod. Op de projectwebsite vindt u alle aanvullende informatie, zoals technische 
omschrijving en verkooptekeningen. Ook bijgevoegd de prijslijst van deze woningtypen.  
 
Fase 1 
Deze fase bestaat uit bouwnummers 1 t/m 30, bouwnummers 53 t/m 58 en bouwnummers 
76 t/m 95. De kleine shedwoning met bouwnummers 76 t/m 79 komen over circa 2 weken in 
verkoop i.v.m. de technische uitwerking van de bouwnummers.  
 
Belangstelling 

Heeft u interesse voor één of meerdere bouwnummers, dan kunt u zich registreren via de 

knop ‘belangstelling’ op de website www.wonenopseahorse.nl. Allereerst vult u uw NAW-

gegevens in. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestigingsmail met daarin een link 

waarmee u de aanmelding kunt afronden en een account kunt aanmaken.  

 

Heeft u al een account, dan kunt u ook direct met uw accountgegevens inloggen.  

 

Mijn VanWonen 

Zodra u uw account heeft geactiveerd of heeft ingelogd, komt u in ‘Mijn VanWonen’. In deze 

persoonlijke omgeving kunt u actuele informatie vinden over dit project en belangrijke 

gegevens inzien, wijzigen of aanvullen.  Daarnaast kunt u hier online inschrijven op het 

bouwnummer met uw voorkeur!  

 

Aan alle belangstellenden   

Betreft: Start verkoop  40 woningen en kavels Seahorse Hengelo  

   

   

http://belangstelling/
http://www.wonenopseahorse.nl/
https://account.lentsbuiten.nl/#inloggen


 

   

Start inschrijving op woensdag 25 september om 19.00 uur  

In ‘Mijn VanWonen’ kunt u via de button Online inschrijven uw interesse voor één of 

meerdere bouwnummers vrijblijvend kenbaar maken in het online inschrijfformulier.  

Alleen volledig ingevulde online inschrijfformulieren tellen als inschrijving. Na uw inschrijving 

ontvangt u een bevestiging hiervan per email. U kunt als geïnteresseerde slechts één keer 

inschrijven. Dubbele inschrijvingen worden uitgesloten. Alleen als u de woning zelf gaat 

bewonen, kunt u zich inschrijven. 

Sluit inschrijving op woensdag 2 oktober om 12.00 uur, daarna toewijzen                                                                                                                                                                          

Na het sluiten van de inschrijfperiode worden alle gegevens van de inschrijfformulieren 

verzameld en door ons gecontroleerd. Vervolgens gaan wij de bouwnummers toewijzen. Wij 

streven ernaar om iedereen uiterlijk eind week 40 aanstaande te informeren over de uitkomst 

van de toewijzing. Na de toewijzing van een woning wordt u uitgenodigd voor een 

verkoopgesprek bij één van de makelaars.  Heeft u geen woning toegewezen gekregen, dan 

wordt u automatisch op de reservelijst geplaatst. Er is geen positie op de reservelijst, indien 

er een woning beschikbaar komt wijzen wij opnieuw toe.  

Start bouw 

De aannemer Droste Bouwgroep is voornemens om in het eerste kwartaal van 2020 te 

starten.  

Indien u vragen heeft, kunt u contact op nemen met de makelaars of met de 

verkoopmanager van VanWonen. 

 

 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Team Seahorse  

 

                    

Nieuw Wonen Twente     Kavelteam 
Burg. Jansenplein 30     Martinusweg 17  
7551 ED Hengelo      7391 AC Twello 
Telefoon: 074-2506566     Telefoon: 0571-760109 
info@nieuwwonentwente.nl    info@kavelteam.nl 
 
 


