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Onderwerp : Informatiepakket voormalig zomerhuis aan de Eschbeekweg 29 

 

  

Geachte heer, mevrouw, 

 

 Voor u ligt het informatiepakket over het zomerverblijf aan de Eschbeekweg 29. In dit pakket vindt u    

naast specifieke informatie over het pand, onder meer een toelichting op de verkoopprocedure en een 

biedingsformulier. 

 

Openbare inschrijving 

Wegens enorme belangstelling voor dit pand en om iedereen een gelijke kans te geven, is gekozen voor 

verkoop bij openbare inschrijving. Indien u in aanmerking wilt komen het pand, dan kunt u uw voorkeur 

kenbaar maken via bijgesloten biedingsformulier. Dit formulier kan in een gesloten envelop, welke u ook in 

het informatiepakket vindt, vanaf maandag 3 oktober a.s. afgegeven worden bij de receptie notariskantoor 

Hordijk & Hamer, M.H. Tromplaan 20, 7511 JK Enschede. De sluitingstermijn is donderdag 6 oktober 

2022 om 12.00 uur. 

 

Inloopspreekuur stadsbouwmeester/adviseur cultuurhistorie 

Het is mogelijk om een afspraak in te plannen met de stadsbouwmeester en de adviseur cultuurhistorie.  

Dit is mogelijk op dinsdagmiddagen.  U kunt zich dan op hoofdlijnen oriënteren over de verbouw- en 

uitbreidingsmogelijkheden van dit pand. U krijgt een half uur om uw plannen met de stadsbouwmeester te 

bespreken. Hiervoor dient u vooraf - telefonisch - een afspraak te maken via het nummer van het 

secretariaat van Bureau Kaveluitgifte ’t Vaneker: 053-480 00 91. 

 

Opening enveloppen inschrijvingen 

Op 6 oktober a.s. om 12.00 uur is de sluiting van de inschrijvingstermijn en worden de ontvangen 

inschrijvingen geopend ten kantore van de notaris.  

 

Wilt u meer weten over ‘t Vaneker? Neem dan gerust contact op met de makelaars van Bureau 

Kaveluitgifte ’t Vaneker via 053-480 00 91 of via  precieswatjewilt@vaneker.nl. Uw vragen kunt u ook 

stellen aan de betrokken makelaars: Snelder Zijlstra Makelaars: 053-485 2222 en Ten Hag Makelaars: 

053-850 6070. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

R. Wilderink  

Sr. Projectmanager ‘t Vaneker 
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