Beste jonge vastgoedbelegger,
Na de succesvolle jongerenmeetings van vastgoedbeleggers tot 40 jaar die hebben plaatsgevonden in
Amsterdam en Den Haag is het nu de beurt aan Utrecht.
Graag nodigen wij onze leden tot 40 jaar (als niet-lid kan je eenmalig vrijblijvend deelnemen aan een
bijeenkomst) uit op dinsdag 4 september 2018 in Oudaen in het centrum van Utrecht.
Eén van de juristen van Vastgoed Belang, Janine Schol zal jullie bijpraten over de juridische ontwikkelingen
binnen het vastgoed, tips geven en de meest gestelde vragen behandelen aan de hand van
praktijkvoorbeelden.
Hierbij een oproep aan jullie:
Heb je een juridische vraag met betrekking tot vastgoed?
Stuur deze dan in! sbo@vastgoedbelang.nl
Onze juriste Janine Schol zal tijdens de meeting een aantal van deze vragen beantwoorden!
Graag willen wij tijdens de bijeenkomst een aantal netwerkpartners (Beleggingspanden.nl, D4belastingadvies
B.V. , KKVV en PBOV) van Vastgoed Belang aan jullie voorstellen.
Zij zijn tijdens de netwerkborrel beschikbaar voor het beantwoorden van jullie vragen en het toelichten van
hun diensten.
Datum en locatie:
dinsdag 4 september 2018
Oudaen
Oudegracht 99
3511 AE Utrecht
Programma:
15:45-16:00 Inloop
16:00-17:00 Bijeenkomst in de Linteloozaal
17:00-18:00 Borrel in de brouwerij

Bereikbaarheid:
Zie volgende pagina.
Graag ontvangen wij nog een bevestiging van je aanwezigheid en van eventuele introducees met naam en emailadres naar sbo@vastgoedbelang.nl
Wij hebben er nu al zin in! Tot 4 september!
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Routebeschrijving
Fiets:
Bewaakte fietsenstalling in de Neudeflat (hoek Neude en Drakenburgstraat) en onder het Utrechtse stadhuis
(Korte Minrebroederstraat 2).
Openbaar vervoer/lopend van CS:
Oudaen is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Plan hier uw route: www.9292.nl
Vanaf Utrecht CS is het 10 minuten lopen. Volg in Hoog Catharijne 'uitgang centrum' en steek het
Vredenburgplein schuin over. Op de ene hoek is parfumerie Douglas gevestigd, op de andere Paris XL. U
kiest voor de straat hier tussenin: de Drieharingenstraat. Aan het einde slaat u meteen linksaf, de
Oudegracht op. Oudaen is op nummer 99 gevestigd.
Auto:
Er is een oplaadpunt voor elektrische auto's tegenover Oudaen, aan de overzijde van de Oudegracht in de
Drakenburgstraat.
Er zijn diverse parkeergarages op loopafstand:
- La Vie garage (navigatieadres Rozenstraat 1 te Utrecht);
- Vredenburggarage (navigatieadres Rijnkade 16);
- Paardenveldgarage (navigatieadres Kroonstraat 9);
- Springweggarage (navigatieadres Strosteeg 83).
In verband met werkzaamheden in en rond het centrum adviseren wij je voorafgaand aan de autorit de
actuele verkeerssituatie te toetsen op www.utrecht.nl/bereikbaar.
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