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IRIS is jong, veelzijdig en neemt de kansen tot zich.
IRIS maakt de stap van Zeeland naar Brabant.
Middels uitbreiding van haar werkgebied gaat IRIS
ook in Brabant aan de slag met een achttal projecten;
op haar ondernemende, eigenwijze en frisse manier.
IRIS vastgoed ontwikkeling bv is een jonge,
zelfstandige en onafhankelijke onderneming,
gespecialiseerd in (binnen)stedelijke herstructurering en integrale gebiedsontwikkeling.
De gezichten achter IRIS zijn Robert Hellings
en Gerald Kas. Jonge, ambitieuze ondernemers,
die hun sporen reeds verdienden in het vastgoed en de projectontwikkeling. Ieder op hun
eigen vakgebied. Ze smeedden in 2007 hun
beider ervaring en liefde voor het vak samen
tot de nieuwe ontwikkelaar IRIS.
In de afgelopen jaren hebben ze van nul af
aan een mooie projectportefeuille gerealiseerd.
Nu in Zeeland redelijk wat mensen op de
hoogte zijn van de kwaliteit en kracht van IRIS,
zal nu ook de stap richting Brabant worden
gemaakt. IRIS wordt een bedrijf dat op haar
eigen(wijze) manier het gezicht van vastgoedontwikkeling in Zeeland én Brabant en het
aangezicht van beide provincies wil veranderen.
Kwaliteit brengen in de complexe stedelijke
omgeving in proces en eindproduct.
Projecten
Vier projecten in Zeeland en acht in Brabant
zijn lopende, waarvan begin 2008 de eerste
palen de grond in zullen gaan.
Woningen & appartementen, detailhandel,
huur & koop voor gezinnen, starters en senioren. Alle mogelijke woonvormen komen in de
IRIS projecten aan de orde. Verder heeft IRIS
nog een aantal plannen en studies lopen in de
ontwikkelfase. Naast deze projecten ontwikkelt
IRIS ook in opdracht van marktpartijen en
woningcörporaties.

IRIS is een
o n t w i k ke l a a r
die betrokken is
bij een project
vanaf het initiatief
tot de oplevering.
Ten alle tijden samenwerkend
met
de
gemeenten en vertrouwde
woningcörporaties en marktpartijen om plannen en projecten tot
stand te brengen.
Competitie
Ook voor een gezonde competitie is IRIS altijd
te vinden vewijzend naar de prijsvragen in
Terneuzen, Breda en Cadzand-Bad. IRIS is
ondernemend en pragmatisch. IRIS heeft hart
voor het vak en kennis van zaken. Kortom: een
betrouwbare en solide partner in de wereld
van vastgoedontwikkeling. Heeft u complexe
ontwikkelvraagstukken in een stedelijke
omgeving? IRIS is u graag van dienst bij het
oplossen van deze vraagstukken op haar
eigenwijze en frisse manier.
Meer weten? Kijk op www.irisvastgoed.nl

Project: 99 koopwoningen te Breda.

Alleen bij SieMatic: voor
elk budget het mooiste
U kunt een keuken kiezen die goedkoop is, maar heeft u niet liever
een SieMatic? Speciaal voor u ontworpen, Individueel design, waardoor
u er meer en langer tevreden over
bent. Onbetaalbaar? Het plezier
wel maar de keuken niet. Welkom!
SieMatic SC 11,
€ 11.945,–
incl. apparatuur

’t Liefst een SieMatic
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Project: 23 huurapartementen te Hulst

IRIS is bloedmooi, Bloed is leven. Meld u nu aan als bloeddonor op www.sanquin.nl

Voor meer informatie kijk op
www.siematic.com of bel
voor dealeradressen 0800-0042.

