
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

SONATE CITY APARTMENTS 

In Sonate City Apartments voel je het ritme van de stad – de hofstad, stad achter de duinen, een stad waar jij je 

helemaal thuis gaat voelen. Vanaf de 3e tot en met de 27e verdieping vind je 188 moderne appartementen. Helemaal 

bovenaan kijk je uit over de zee en misschien kan je Rotterdam zelfs zien. In Sonate City Apartments gaan 12 

woningtypen als een toonladder omhoog. Van 2 tot 3 kamers en van laag tot hoog, hier vind je het appartement dat bij 

jouw leven past. 

MODERNE APPARATUUR 

Alle appartementen zijn mooi afgewerkt en hebben een Bribus-keuken met Siemens-apparatuur: een vaatwasser, 

combioven, inductiekookplaat, afzuigkap en koelkast staan al voor je klaar. 

In de grotere appartementen is er zelfs een Quooker. Ook de badkamer en het sanitair stralen luxe uit. Glanzend witte 

tegels lopen in de badkamer tot aan het plafond en in de toiletten tot op circa 90 cm hoogte. Op de vloer liggen grijze 

tegels, die de clean look helemaal afmaken. 

AFWERKING: MÉT VLOER 

De wanden zijn in enkele appartement gesausd en ook de vloer ligt er al in. Alle appartementen worden daarnaast 

voorzien van vloerverwarming en -verkoeling. Zodra je hier binnenstapt, woon je volledig zonder zorgen. 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

HOE KAN IK ME INSCHRIJVEN? 

Ga naar de website www.hureninsonate.nl, ga naar de woningzoeker om woningen aan de inschrijving toe te voegen 

of lees hieronder eerst de uitleg! 

STAP 1: KIES JE VOORKEURSWONINGEN 

Ga naar het aanbod en kies jouw voorkeurswoning(en). Klik op het gebouw of in de tabel om de woningen per 

verdieping te bekijken. Heb je een woning gevonden? Voeg die dan toe aan jouw favorieten door te klikken op de 

knop ‘Voeg toe aan mijn inschrijving’. Bovenin het scherm, bij de knop ‘Inschrijven’ zie je vervolgens een cijfer 

verschijnen. Voeg minimaal 1 woning en maximaal 10 toe. 

 

STAP 2: INSCHRIJVEN 

 

Heb jij jouw voorkeurswoningen geselecteerd? Klik dan op ‘Inschrijven’ en vul het formulier in. Heb je eerder al een 

account aangemaakt? Gebruik dan hetzelfde mailadres. Nadat je het formulier hebt verzonden, krijg je een e-mail met 

een link om een account aan te maken. Jouw voorkeurswoning(en) zijn hier nu automatisch aan toegevoegd. 

 

STAP 3: INSCHRIJVING VOLTOOIEN 

 

Log in in je woningdossier met de al bekende of toegezonden inloggegevens. Zodra jij alle informatie in je dossier 

hebt ingevuld, kun je documenten gaan uploaden. Dit is een belangrijk onderdeel van de inschrijving. Zonder 

documenten is je inschrijving nog niet compleet. 

 

STAP 4: MIJN-OMGEVING 

 

Zodra jouw inschrijving is voltooid, kan je niets meer aanpassen. In de Mijn-omgeving vind je alle ontwikkelingen en 

updates omtrent het toewijzingsproces. Zodra er een nieuwe ontwikkeling is, ontvang je daar altijd een e-mail over 

met een koppeling naar de Mijn-omgeving. Je ziet de informatie vanzelf langskomen! 

 

 

http://www.hureninsonate.nl/

