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Nieuwsbrief

Uw vakantiehuis in Zweden zonder zorgen
Bemiddeling, Renovatie & Onderhoud
www.stugainzweden.nl

Hej, hej,
Het is alweer Maart. De tijd gaat snel. Aan het einde van de maand zitten wij in de Jaarbeurs klaar om jou
van informatie te voorzien en je te helpen om je droom in Zweden te verwezenlijken!

Registratie:
Bijna 2 weken geleden heb je, als het goed is, van de Second Home Beurs, een bericht ontvangen voor
gratis toegangskaart(en). Vergeet niet om je te registreren en de daarna toegezonden kaart(en) uitgeprint
mee te nemen naar de beurs. Je bent van harte welkom.

Verloting:
Door je bij ons op de stand te melden en je gegevens bij ons achter te laten maak je kans op een
GRATIS* week in onze vakantiewoning. De periode is in overleg, maar er is nog genoeg ruimte om een
leuke week uit te kiezen. Ben je benieuwd hoe onze woning eruit ziet ga dan naar
www.stugainzweden.nl/Onze_Stuga.htm.

Andere aanbiedingen:
Op de beurs zelf komen we nog met andere aanbiedingen. Zo denken we oa. aan kortingen op onze
zoekopdrachten voor hen die op de beurs beslissen. Ook hebben we leuke handbeschilderde souvenirs
van een Zweedse kunstenares, Maud Stiller.

Aanbod:
Het aanbod op onze eigensite www.stugainzweden.nl is ook weer aangevuld. Wat dacht je van een grote
voormalige pastorie of een bouwklaar stuk grond om de woning van je dromen op te bouwen. Het
bekijken waard lijkt ons.
Ook op de huizensite van de beurs begint Zweden een opmars te maken. Kijk op
www.zoekuwtweedehuis.nl voor het complete Zweedse aanbod.

Dus tot op 26, 27 of 28 maart in Utrecht. Vi ses!

Met vriendelijke groet,
Eric en Tamara Verhaegh

* Wij bieden een gehele week (6 nachten) aan met de periode in overleg. De enige kosten die wij voor de
woning in rekening brengen zijn de verbruikskosten van elektra en water.
Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen stuurt u dan een berichtje naar
geennieuwsbrief@stugainzweden.nl dan halen wij u direct uit het mail bestand.

