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Hej !
De maand maart is voor ons voorbij gevlogen door de gewone werkzaamheden, maar zeker ook door de deelname
aan de Second Home beurs. Eric en ik hebben de beurs als spannend, hectisch maar zeker ook ontzettend leuk
ervaren. Leuk de mensen achter de mailberichten en telefoongesprekken te ontmoeten. Voor beide kanten een goed
moment om aan te voelen of het klikt. Bedankt voor jullie hartverwarmende reacties !
Peter, Ilse en Jaap nogmaals bedankt dat jullie ons tijdens deze drie druk bezochte dagen hebben bijgestaan. Fijn
dat jullie, jullie ervaringen met StugainZweden en de aankoop van een huis hebben willen delen ! Echt fantastisch.
Daarnaast willen we iedereen bedanken voor zijn/haar geduld. Het was erg druk en we hebben getracht iedereen
gericht van informatie te voorzien.
Kon u niet komen, dan kunt u de ervaringen van o.a. bovengenoemde klanten lezen op onze site. Klik op “Klant
Ervaringen” in het navigatie menu van onze site.
Verloting:
Heeft u op de beurs een formulier ingevuld, dan bent u vast benieuwd of u het weekje in ons vakantiehuisje heeft
gewonnen. We hadden gehoopt u dit nu te kunnen melden maar moeten u nog even langer inspanning houden. U
hoort snel van weer van ons wie de gelukkige winnaars zijn.
Mocht u plannen hebben om naar Zweden op vakantie te gaan en zoekt u nog een leuke verblijfplaats dan vindt u
misschien een leuke vakantiewoning onder het kopje “Te huur”. Deze woningen worden verhuurd door klanten van
StugainZweden.
Aanbod:
Door alle drukte rondom de beurs en de paasdagen hebben we onze site wat laten versloffen. Maar we hebben ons
leven gebeterd dus kijk snel op www.stugainzweden.nl
Onze mogelijkheid om woningen toe te voegen op www.zoekuwtweedehuis.nl is na afloop van de Second Home
beurs komen te vervallen. Hier komt voorlopig geen uitbreiding op. Ons actuele aanbod vindt u onze eigen, bij u
welbekende, site.
Tijdens de beurs bleek dat er meerdere geïnteresseerden zijn voor het aankopen van een stuk grond om daar zelf
een huis op te (laten) bouwen. Op dit moment voeren we besprekingen met een ondernemer die stukken grond
aanbied en daar ook volledig kant en klare houten, Zweedse huizen op kan plaatsen. Zodra we een goed gevoel bij
hebben gekregen stellen we u op de hoogte van onze bevindingen. Heeft u ook interesse stuur ons dan een mail,
dan houden we u persoonlijk op de hoogte. (mailto:info@stugainzweden.nl)
Impressie van de beurs:
Wilt u een impressie krijgen van drie dagen Jaarbeurs bekijk dan de foto’s. Op onze Second Home pagina hebben
we een paar foto’s geplaatst en een link naar een eenvoudig fotoalbum. Onze stand hadden we aangekleed met
mooie hand gemaakte Zweedse producten. Ook daar hebben we een album van gemaakt. Spreekt deze
aankleding u aan en denkt u ik zou ook wel zo’n huizenschilderij of een Holmerpaard willen dan kan dat. U kunt ze
namelijk bij ons bestellen.
Echt waar:
Een van de meest gemaakte opmerkingen op de beurs over Zweden was, “daar is het mij te koud!”
Ons standaard antwoord was en is dat wij al in april bbq-en. Ja, ja dachten de meeste, maar het is echt waar, her
en der ligt er nog een stukje sneeuw, maar met de zon en uit de wind is het goed mogelijk om buiten te grillen. Dat
hebben we dan ook gedaan. April is echt de bbq-maand in zweden ! Wat nou het is te koud in zweden !
Stappenplan:
In een volgende nieuwsbrief zullen we de vijfde stap van het zoek- en aankoopproces van een woning bespreken.
In de nieuwsbrieven van Juli 2009, September 2009, December 2009 en Februari 2010 kunt u de eerste vier
stappen lezen. Deze nieuwsbrieven kunt u vinden op onze site onder het kopje “nieuwsbrief”
(www.stugainzweden.nl).
Een fijn voorjaar en wie weet tot in zweden !
Met vriendelijke groet,
Eric en Tamara Verhaegh

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.

