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infodag 1 juni
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Geachte lezer,
Het is een feestelijke maand voor Presun B.V. Het bedrijf bestaat deze maand 35 jaar en
dat is reden voor een jubileumeditie van onze informatiebrief.

Een huis dat verwachtingen oversteeg
Misschien weet u het nog: op 5 december 2018 werd gestart met de bouw van een woning
in Wanica, omgeving Kwatta.
Het was voor de opdrachtgeefster een enorme stap in het ongewisse: investeren in een
overzees project en vertrouwen stellen in mensen die je nog maar kort kent.

Het was onze taak om, naast het begeleiden van de bouwontwikkelingen, ook de
eigenaresse te begeleiden en te adviseren op de door haar ingeslagen weg.

Oplevering al na vier maanden
Op 19 december 2018 werd het hoogste punt bereikt en in februari 2019 werd de
uiteindelijke vorm duidelijker zichtbaar.
Toen op 3 april jl. de woning werd opgeleverd was dat reden voor trots aan
meerdere kanten.

Blijdschap: het van de daken willen schreeuwen
Ongeloof, dat de woning zó snel klaar was. Dat het zo mooi was geworden als
bedoeld.
Trots, omdat de eigenaresse dit in haar eentje besloot en doorzette.
Uiteraard feliciteren wij de eigenaresse met haar droomhuis en wensen wij haar,
en allen die er mogen vertoeven, geluk en gezondheid binnen deze nieuwe muren.

Jubileumkorting in verband met Presuns 35-jarig bestaan
Bij een jubileum hoort een feestelijke aanbieding en die hebben wij voor u.

Vanaf maandag 15 april tot en met woensdag 15 mei 2019 geldt bij aankoop van
een kavel op de projecten





Woonpark Houttuyn
Leiding 20 West
Leiding 7A en
Woonpark Gardenia

een korting van €2.500,00.
Heeft u vragen? Neem contact met ons op zodat wij die kunnen beantwoorden.
E-mail ons of bel ons op 020-669 26 70.

Flinke kavel-jubileumkorting op diverse percelen tot en met 15 mei 2019

Infodag 1 juni 2019
Op 1 juni 2019 houden wij weer een informatiedag.
U bent van harte welkom op ons kantoor in Amstelveen.
Inloop vanaf 11:30 uur, start om 12:00 (tot 14:00 uur).
In verband met voorzieningen verzoeken wij u vriendelijk om u via e-mail vooraf
aan te melden.
Ons adres is: Binderij 7N, 1185 ZH Amstelveen.

Binderij 7N, Amstelveen

Werken bij Presun te Amstelveen
Werken bij Presun is echt mensenwerk.
De werkzaamheden houden o.a. in het werken met – en vooral vóór – klanten, samen met
onze collega’s van Housing International in Suriname.
Presun staat voor kwaliteit en daaronder verstaan wij zeker goed begeleiden en
communiceren.
Samen met de klant worden bouwplannen en -wensen doorgenomen en gefinaliseerd.
Ons team in Nederland adviseert klanten ook op beurzen en informatiedagen.
Het is dus druk bij ons.
Mocht u iemand zijn - of kennen - die projectmatig en commercieel uit het juiste hout is
gesneden, die flexibel is en affiniteit heeft met onroerend goed en Suriname, dan gaan wij
graag snel een gesprek aan.

Historie Presun en dank
1984. Het jaar dat de eerste Apple MacIntosh te koop was.
Na zijn studie en werkzaamheden op logistiek gebied in de bouwwereld besloot
Helmud Sedoc om óók een solide bedrijf te beginnen en startte Presun BV.
Een aantal jaren later volgde de uitvoerende partij in Suriname, Housing
International N.V. en op dit moment is Presun marktleider in onroerend goed in
Suriname.

Mensenwerk
We schreven het al eerder: het is allemaal mensenwerk en dat houdt in dat er
kwaliteit geleverd moet worden.
Altijd.
Woord houden en je woord nakomen. Duidelijke taal spreken. Maar ook:
begeleiden en adviseren in ieder opzicht.
Financieel advies geven is bijvoorbeeld denken ten gunste van de opdrachtgever
en hem in contact brengen met de juiste expert op dat gebied.

Zonder onze klanten
Zijn wij niets. Wij bedanken hen dan ook voor het vertrouwen dat zij in Presun
hebben gesteld de afgelopen 35 jaar.
Wij hopen nog vele mooie verbintenissen aan te mogen gaan met één motto voor
ogen: 'je bent het waard om een huis voor jezelf te (laten) bouwen'.

Graag tot ziens en vriendelijke groet,
Helmud Sedoc

