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Gemeente Nijmegen
Het lééft in de Waalsprong
Een presentatie over de Waalsprong, het nieuwe stadsdeel ten
noorden van de Waal. U hoort hier meer over de ontwikkelingen
van de Waalsprong in het algemeen en de deelgebieden in het
bijzonder. Wilt u de ‘ins and outs’ over wonen in deze
nieuwbouwwijk weten? Na deze presentatie heeft u een
overzicht over wat de Waalsprong u kan bieden om
aantrekkelijk te wonen op ﬁetsafstand van de binnenstad.

SNS Bank Nijmegen
Huisje, boompje… Hypotheek!
Woonquiz waarbij verschillende onderwerpen worden
behandeld.De winnaar van de quiz wint een mooie Fatboy!!

Sterker sociaal werk
Langer thuis wonen
Uw huis is uw thuis. Ook als u ouder wordt, wilt u graag veilig en
comfortabel blijven wonen. Heeft u al eens nagedacht over wat
dat voor u betekent? Toets uw beeld van uw woontoekomst aan
de hand van scherpe stellingen en ga naar huis met tips om nú
mee aan de slag te gaan'.

Hekkelman Notarissen
Het juridisch traject rondom een koopwoning
Tijdens deze lezing wordt stilgestaan bij de juridische aspecten
van de aankoop en ﬁnanciering van een woning en wat moet
worden geregeld in het kader van de samenwoning.

Rabobank Rijk van Nijmegen
Financieringstips voor een (duurzame) woning
De ﬁnancieel adviseurs van Rabobank Rijk van Nijmegen geven
u tijdens deze presentatie handige tips over het kopen,
ﬁnancieren en verduurzamen van een nieuwe woning.
Daarnaast beantwoorden ze graag uw persoonlijke woonvragen!

Loket Duurzaam Wonen Plus

Tekst in contour

Duurzaamheidslening
Energie en geld besparen én een stap zetten naar aardgasvrij wonen?
Met de Duurzaamheidslening investeert u tegen een zeer lage rente
in uw eigen leefomgeving. Deze lening geldt voor bestaande en nieuw
te bouwen woningen.
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Hans Janssen Garantiemakelaars
Maak kennis met de meest recente ontwikkelingen op
de Nijmeegse woningmarkt

Mark van Welie praat u bij over de meest recente ontwikkelingen op
de huidige woningmarkt. Waar krijgt u mee te maken als u zich aan het
oriënteren bent op de woningmarkt? Tevens krijgt u tips over waar u
op moet letten bij de aan- of verkoop van een woonhuis of een
appartement.

Gemeente Nijmegen
Starterslening
De gemeente Nijmegen helpt starters met het kopen van een eerste
huis. Met de Starterslening overbrugt u het verschil tussen de prijs van
uw eerste huis en het bedrag dat u bij de bank kunt lenen. Wilt u hier
meer over weten? Kom dan naar de presentatie of bezoek de stand
van de gemeente Nijmegen.

NUON Vattenfall
Uitdagingen in de Energietransitie
NUON licht in deze lezing toe welke ontwikkelingen er zijn op het
gebied van de energietransitie naar duurzame warmte, waarbij de
situatie en mogelijkheden in Nijmegen en het stadswarmte-netwerk in
de Waalsprong aan bod komen.

PROGRAMMA
PRESENTATIES
11.15 - 11.35
ZAAL 4

GEMEENTE NIJMEGEN
(WAALSPRONG)

11.45 - 12.05

SNS BANK

ZAAL 4

12.00 - 12.20

STERKER SOCIAAL WERK

12.15 - 12.35

HEKKELMAN NOTARISSEN

12.45 - 13.05

RABOBANK RIJK VAN NIJMEGEN

13.00 - 13.20

LOKET DUURZAAM WONEN PLUS
(DUURZAAMHEIDSLENING)

13.15 - 13.35

GEMEENTE NIJMEGEN
(WAALSPRONG)

13.45 - 14.05

HANS JANSSEN GARANTIE MAKELAARS

14.00 - 14.20
MONROE FOYER

GEMEENTE NIJMEGEN
(STARTERSLENING)

14.15 - 14.35

NUON VATTENFALL

MONROE FOYER

ZAAL 4

ZAAL 4

MONROE FOYER

ZAAL 4

ZAAL 4

ZAAL 4

