
 

 

 
Even voorstellen  
De verkopend makelaar, Rücker Raaijmakers Makelaardij 

Vanaf deze plaats willen wij ons graag even voor-
stellen als het makelaarskantoor dat betrokken is bij 
het bijzondere project Sancta Monica te Esch.  
  
Rücker Raaijmakers Makelaardij is een kleinschalig 
makelaarskantoor, gevestigd in ’s-Hertogenbosch, 
met alleen vrouwelijke medewerkers. Dit laatste is 
geen bewuste keuze, maar in de loop der jaren zo 
gegroeid. Toch heeft dit feit wel gevolgen voor de 
sfeer en teamspirit en dus ook voor het contact met 
onze cliënten. 
  
Persoonlijke benadering staat bijvoorbeeld hoog in 
het vaandel. Wij vinden het namelijk heel belangrijk 
dat je op de hoogte blijft van hetgeen er met jouw 
woning gebeurt! Maar wat misschien nog wel onze 
beste kwaliteit is, dat is ons enthousiasme! Allemaal 
vinden we het geweldig om een optimaal resultaat 
te bereiken. Het goede resultaat levert ons weer 
enorm veel energie op. Enthousiasme en inzet 
dragen hieraan bij, wat een positieve vicieuze cirkel 
oplevert.  
 
Enthousiast zijn we in ieder geval over het project 
Sancta Monica. Graag zijn wij jou daarom zo goed 
mogelijk van dienst tijdens de verkoop van dit 
unieke project! Wij hebben er zin in! 
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Sancta Monica is een ontwikkeling van Cornelis Huygens 
Projectontwikkeling in samenwerking met woonstichting 
Woonwijze en de gemeente Haaren. 

Verkoop start 29 april! 

Vooraankondiging infoavond Maatschappelijk 
Gebonden Eigendom (MGE) 
Noteer alvast woensdagavond 2 juni 2010 om 20.00 uur in je 
agenda. Notariskantoor Oomens Van Waveren geeft op deze 
infoavond een nadere toelichting op MGE en hoe dit is 
geregeld in dit project. Deze infoavond vindt plaats in het 
kantoor van woonstichting Woonwijze aan de Secretaris van 
Rooijstraat 17 te Vught. 

 

Bezoek op 16 mei 2010 de open dag! 
Sancta Monica opent op zondag 16 mei aanstaande van 
11.00 tot 14.00 uur speciaal voor jou haar deuren. We 
ontvangen je met een lekker drankje en daarna bieden 
we je de gelegenheid om uitgebreid rond te kijken. 
Vanuit de kapel loopt er een route door het klooster 
richting de kloostertuin. Tijdens deze route kom je veel 
informatie tegen over deze unieke plek en over de 
plannen van Cornelis Huygens Projectontwikkeling.  
  
Ben je geïnteresseerd 
in een woning op 
Sancta Monica? Kom 
dan zeker naar de 
open dag!  Laat je 
inspireren en laat je 
betoveren door het 
prachtige complex en 
de omgeving.  
 
Tijdens de open dag staan alle partijen die voor jou van 
belang zijn bij de aankoop van een woning klaar om je 
van alle relevante informatie te voorzien. Cornelis 
Huygens Projectontwikkeling presenteert haar plannen 
voor het project. Rücker Raaijmakers Makelaardij verstrekt 
graag alle informatie over het verkooptraject. De 
gemeente Haaren geeft uitleg over het toewijzingsbeleid 
dat van toepassing is bij de aankoop. Woonwijze vertelt je 
alles wat je moet weten over Maatschappelijk Gebonden 
Eigendom. En de Rabobank informeert je graag over de 
hypotheekmogelijkheden. 
 

16 mei 2010 opent Sancta Monica haar deuren! 

www.sanctamonica.nl 
 

  \Buitengewoon betaalbaar op Sancta Monica 
Dit betekent: 

� Wonen op een unieke plek, in een monumentaal 
kloostercomplex met een prachtige kloostertuin;  

� Een grote verscheidenheid aan typen woningen, statig 
en uniek, met stijl en allure en vooral betaalbaar;  

� Keuze uit 16 moderne appartementen met veel oude 
karakteristieken, 4 ruime eengezinswoningen in de 
voormalige kapel en 24 nieuwbouw eengezins-
woningen in de prachtige kloostertuin. 

 


