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ZEEMANVASTGOED START 2020
MET NIEUWE UITDAGINGEN
ZeemanVastgoed is in de afgelopen decennia al bij heel wat kenmerkende
woningprojecten in West-Friesland en ver daarbuiten betrokken geweest,
waaronder ‘t Jeudje en de Streektuinen in Hoorn. De komende jaren komt daar
een nieuw bijzonder project bij; het Holenkwartier. Een goed voorbeeld van een
sterk staaltje teamwork.
De directie van ZeemanVastgoed ligt in
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www.zeemanvastgoed.nl

