Cae Capel
B ON T NE W Y DD , CA ER N A R FON

Cae Capel
BONTNEWYDD, CAERNARFON LL55 2EZ
Mae Cae Capel yn ddatblygiad egsgliwsif o 29 o gartrefi, a hynny mewn ardal o harddwch
naturiol eithriadol. Dyma’r datblygiad perffaith i deuluoedd a’r rheini sy’n prynu eu tŷ cyntaf, gyda
dewis o dai pâr 3 ystafell wely a thai sengl 3 a 4 ystafell wely.
Mae datblygiad Cae Capel ym mhentref hyfryd Bontnewydd ar yr A487. Bydd Cae Capel yn
lleoliad gwych i’r rheini sy’n mwynhau gweithgareddau awyr agored, oherwydd ei leoliad ger
Parc Cenedlaethol Eryri; gyda chyfleoedd gwych i gerdded neu feicio yng nghefn gwlad godidog
gogledd Cymru. Mae’r datblygiad yn agos at y Fenai, Ynys Môn a threfi prysur Bangor a
Chaernarfon. Mae gan yr ardal gysylltiadau ffyrdd da â gogledd Cymru hefyd.

Cartref llawn steil i’r teulu
Mae’r cartrefi 3 a 4 ystafell wely sydd ar gael yng Nghae Capel wedi’u dylunio i gyd-fynd â’r hyn
sydd o’u cwmpas a chynnig cartrefi modern, llawn steil, sy’n hynod ddeniadol. Mae lle byw agored
ac ystafelloedd ymolchi mawr yn golygu bod y rhain yn gartrefi cyfforddus ac ymarferol i'r teulu
cyfan. Mae lle chwech i lawr grisiau ac en-suites yn gwneud y cartrefi deniadol hyn yn arbennig o
foethus hefyd.

Y Tegid
Tŷ 4 YSTAFELL WELY (1494 TROEDFEDD SGWÂR)

Perffaith i deuluoedd. Tegid ydy’r cartref 4 ystafell wely mwyaf yn y datblygiad egsgliwsif hwn. Mae cegin
fodern yn yr eiddo hwn, gyda lle bwyta/lle i’r teulu hefyd, yn ogystal â drysau dwbl gwydr sy’n agor am
yr ardd. Hefyd, mae ystafell amlbwrpas ar wahân wrth ochr y gegin a lle chwech i ymwelwyr.

Ymwadiad:
Mae gan Watkin Jones Homes bolisi gwella’n barhaus, felly mae’n bosibl y bydd rhai manylion unigol yn newid. Holwch y swyddog gwerthu os oes dewisiadau
ar gael, oherwydd mae hyn yn gallu dibynnu ar ba gam o’r gwaith adeiladu fydd y tŷ ar adeg rhoi cartref ar gadw. Mae’n bosibl y bydd yr wybodaeth yn y
llyfryn hwn yn amrywio, felly dydy’r wybodaeth ddim yn rhan o unrhyw gontract. Dylai prynwyr drefnu bod arolygydd a/neu gyfreithiwr yn egluro unrhyw
bwyntiau. Bras ydy dimensiynau pob ystafell a phob cynllun o’r llawr, a’u bwriad ydy rhoi arweiniad cyffredinol yn unig. Gofynnwch i’ch Ymgynghorydd
Gwerthu am ddarluniau manwl penodol ar gyfer unrhyw blot.

Plotiau 11 a 12
Ystafell
Gotiau

Cegin/Ystafell Fwyta/Ystafell i’r Teulu

Ystafell Wely 3

Ystafell Ymolchi

Ystafell Wely 4
Ystafell
Aml-Bwrpas

Garej

Ystafell Wely 2

Lolfa

Y Prif Ystafell Wely
En-suite

Y LLAWR GWAELOD
Lolfa

5.2 x 3.5m

Y LLAWR CYNTAF
(17'1" x 11'5")

Cegin/Ystafell Fwyta/
Ystafell i’r Teulu

6.9 x 3.7m

(22'6" x 12'2")

Ystafell Gotiau

1.9 x 1.0m

(6'3" x 3'3")

Ystafell Aml-Bwrpas

2.8 x 1.9m

(9'2" x 6'4")

Garej

4.9 x 2.9m

(16'1" x 9'7")

Y Prif Ystafell Wely

4.5 x 4.5m

(14'6" x 14'8")

En-suite

1.8 x 2.0m

(6'0" x 6'6")

Ystafell Wely 2

4.3 x 3.1m

(14'1" x 10'0")

Ystafell Wely 3

3.4 x 2.8m

(11'3" x 9'1")

Ystafell Wely 4

4.5 x 3.1m

(14'6" x 10'0")

Ystafell Ymolchi

2.1 x 2.8m

(6'9" x 9'1")

Plotiau 16
Ystafell
Gotiau

Cegin/Ystafell Fwyta/Ystafell i’r Teulu

Ystafell Ymolchi

Ystafell Wely 3
Ystafell Wely 4

Ystafell
Aml-Bwrpas

Store

Garej

Lolfa

Ystafell Wely 2

Store
Y Prif Ystafell Wely
En-suite

Y LLAWR GWAELOD

Y LLAWR CYNTAF

Lolfa

5.2 x 3.5m

(17'1" x 11'5")

Cegin/Ystafell Fwyta/
Ystafell i’r Teulu

6.9 x 3.7m

(22'6" x 12'2")

Ystafell Gotiau

1.9 x 1.0m

(6'3" x 3'3")

Ystafell Aml-Bwrpas

2.8 x 1.9m

(9'2" x 6'4")

Garej

4.9 x 2.9m

(16'1" x 9'7")

Y Prif Ystafell Wely

4.5 x 4.5m

(14'9" x 14'9")

En-suite

2.0 x 1.8m

(6'6" x 6'0")

Ystafell Wely 2

4.3 x 3.1m

(14'1" x 10'2")

Ystafell Wely 3

3.4 x 2.8m

(11'2" x 9'2")

Ystafell Wely 4

4.5 x 3.1m

(14'9" x 10'2")

Ystafell Ymolchi

2.1 x 2.8m

(6'11" x 9'2")

Y Gwynant
Tŷ 4 YSTAFELL WELY (1420 TROEDFEDD SGWÂR)

Cartref teulu go iawn. Mae Gwynant yn cynnig y gorau o ran moethusrwydd a lle, a dyma un o eiddo mwyaf
a mwyaf moethus y datblygiad. Mae cegin llawn steil gydag ystafell amlbwrpas ar wahân yn arwain at y lle
bwyta / lle i'r teulu ac mae drysau dwbl gwydr yn cynnig golygfeydd o’r ardd. Mae lolfa ar wahân gyda
ffenestr grom fawr yn ystafell fyw fawr ac ymarferol i'r teulu.

Ymwadiad:
Mae gan Watkin Jones Homes bolisi gwella’n barhaus, felly mae’n bosibl y bydd rhai manylion unigol yn newid. Holwch y swyddog gwerthu os oes dewisiadau
ar gael, oherwydd mae hyn yn gallu dibynnu ar ba gam o’r gwaith adeiladu fydd y tŷ ar adeg rhoi cartref ar gadw. Mae’n bosibl y bydd yr wybodaeth yn y
llyfryn hwn yn amrywio, felly dydy’r wybodaeth ddim yn rhan o unrhyw gontract. Dylai prynwyr drefnu bod arolygydd a/neu gyfreithiwr yn egluro unrhyw
bwyntiau. Bras ydy dimensiynau pob ystafell a phob cynllun o’r llawr, a’u bwriad ydy rhoi arweiniad cyffredinol yn unig. Gofynnwch i’ch Ymgynghorydd
Gwerthu am ddarluniau manwl penodol ar gyfer unrhyw blot.

Plotiau 13 a 17
Ystafell Ymolchi

Ystafell Wely 3

Ystafell Wely 2

Cegin/Ystafell Fwyta/Ystafell i’r Teulu

En-suite
Ystafell Aml-Bwrpas

Ystafell Wely 4
Lolfa
Ystafell
Gotiau

Y Prif Ystafell Wely

Plotiau 14
Bedroom 3

Bathroom

Bedroom 2
Kitchen/Dining/Family
Landing

Store

Store

Utility

Cloaks

Y LLAWR GWAELOD
5.3 x 3.5m

Bedroom 4
Store

Lounge

Lolfa

Store

En-suite

Hall
up

down

Master
Bedroom

Y LLAWR CYNTAF
(17'6" x 11'5")

Cegin/Ystafell Fwyta/
Ystafell i’r Teulu

7.6 x 4.0m

(24'8" x 13'0")

Ystafell Gotiau

1.8 x 1.4m

(5'8" x 4'5")

Ystafell Aml-Bwrpas

1.8 x 1.8m

(6'0" x 5'8")

Y Prif Ystafell Wely

3.5 x 3.3m

(11'5" x 10'9")

En-suite

2.0 x 2.3m

(6'4" x 7'7")

Ystafell Wely 2

3.9 x 3.1m

(12'7" x 10'0")

Ystafell Wely 3

2.7 x 2.4m

(9'6" x 8'5")

Ystafell Wely 4

4.0 x 2.8m

(13'2" x 9'1")

Ystafell Ymolchi

1.9 x 2.8m

(6'2" x 9'3")

Y Ogwen
Tŷ 3 YSTAFELL WELY (1036 TROEDFEDD SGWÂR)

Cartref i bawb. Cartref delfrydol i deulu, gweithwyr proffesiynol ifanc neu bobl sy’n dymuno symud i gartref
llai. Tŷ sengl 3 ystafell wely sy’n cynnwys lolfa, cegin/lle bwyta gyda drysau gwydr dwbl yn agor am yr ardd
a lle chwech i lawr grisiau. To ar oleddf gyda ffenestr Velux yn y cefn ar y llawr gwaelod. Prif ystafell wely
gydag en-suite, 2 ystafell wely arall ac ystafell ymolchi o faint da i’r teulu. Mae garej ar wahân ar gyfer yr
eiddo hefyd (mae hyn yn dibynnu ar y plot – edrychwch ar gynllun y safle).

Ymwadiad:
Mae gan Watkin Jones Homes bolisi gwella’n barhaus, felly mae’n bosibl y bydd rhai manylion unigol yn newid. Holwch y swyddog gwerthu os oes dewisiadau
ar gael, oherwydd mae hyn yn gallu dibynnu ar ba gam o’r gwaith adeiladu fydd y tŷ ar adeg rhoi cartref ar gadw. Mae’n bosibl y bydd yr wybodaeth yn y
llyfryn hwn yn amrywio, felly dydy’r wybodaeth ddim yn rhan o unrhyw gontract. Dylai prynwyr drefnu bod arolygydd a/neu gyfreithiwr yn egluro unrhyw
bwyntiau. Bras ydy dimensiynau pob ystafell a phob cynllun o’r llawr, a’u bwriad ydy rhoi arweiniad cyffredinol yn unig. Gofynnwch i’ch Ymgynghorydd
Gwerthu am ddarluniau manwl penodol ar gyfer unrhyw blot.

Plotiau 9, 10, 18, 26 a 29

Cegin/Ystafell Fwyta/Ystafell i’r Teulu

Ystafell Wely 3
Ystafell Wely 2

En-suite

Lolfa
Y Prif Ystafell Wely

Ystafell
Gotiau

Y LLAWR GWAELOD
Lolfa
Cegin/Ystafell Fwyta/
Ystafell i’r Teulu
Ystafell Gotiau

Y LLAWR CYNTAF

5.0 x 3.2m
5.8 x 4.3m

Ystafell Ymolchi

(16'5" x 10'4")
(18'9" x 14'0")

1.9 x 1.0m

(6'3" x 3'3")

Y Prif Ystafell Wely

3.8 x 3.2m

(12'3" x 10'4")

En-suite

1.0 x 2.5m

(3'1" x 8'1")

Ystafell Wely 2

3.0 x 3.1m

(9'8" x 10'1")

Ystafell Wely 3

2.9 x 2.6m

(9'6" x 8'5")

Ystafell Ymolchi

1.9 x 2.5m

(6'3" x 8'2")

Plotiau 15

Cegin/Ystafell Fwyta/Ystafell i’r Teulu

Ystafell Wely 3
Ystafell Wely 2

En-suite

Lolfa
Ystafell
Gotiau

Y LLAWR GWAELOD
Lolfa
Cegin/Ystafell Fwyta/
Ystafell i’r Teulu
Ystafell Gotiau

5.0 x 3.2m
5.8 x 4.3m
1.9 x 1.0m

Y Prif Ystafell Wely

Ystafell Ymolchi

Y LLAWR CYNTAF
(16'5" x 10'4")
(18'9" x 14'0")
(6'3" x 3'3")

Y Prif Ystafell Wely

3.8 x 3.2m

(12'3" x 10'4")

En-suite

1.0 x 2.5m

(3'1" x 8'1")

Ystafell Wely 2

4.3 x 3.1m

(14'2" x 10'1")

Ystafell Wely 3

4.3 x 2.6m

(14'2" x 8'5")

Ystafell Ymolchi

1.9 x 2.5m

(6'4" x 8'1")

Y Colwyn
Tŷ 3 YSTAFELL WELY (891 TROEDFEDD SGWÂR)

Cartref Cyntaf Perffaith. Dewis rhagorol i deulu neu weithwyr proffesiynol ifanc. Tŷ 3 ystafell wely sy’n
cynnwys lolfa, cegin/lle bwyta gyda drysau gwydr dwbl yn agor am yr ardd a lle chwech i lawr grisiau. Prif
ystafell wely gydag en-suite, 2 ystafell wely arall ac ystafell ymolchi i’r teulu.
*Mae’r CGI yn rhoi darlun o Blotiau 22, 23, 24 a 25 yn unig.

Ymwadiad:
Mae gan Watkin Jones Homes bolisi gwella’n barhaus, felly mae’n bosibl y bydd rhai manylion unigol yn newid. Holwch y swyddog gwerthu os oes dewisiadau
ar gael, oherwydd mae hyn yn gallu dibynnu ar ba gam o’r gwaith adeiladu fydd y tŷ ar adeg rhoi cartref ar gadw. Mae’n bosibl y bydd yr wybodaeth yn y
llyfryn hwn yn amrywio, felly dydy’r wybodaeth ddim yn rhan o unrhyw gontract. Dylai prynwyr drefnu bod arolygydd a/neu gyfreithiwr yn egluro unrhyw
bwyntiau. Bras ydy dimensiynau pob ystafell a phob cynllun o’r llawr, a’u bwriad ydy rhoi arweiniad cyffredinol yn unig. Gofynnwch i’ch Ymgynghorydd
Gwerthu am ddarluniau manwl penodol ar gyfer unrhyw blot.

Plotiau 7, 8, 22, 23, 24, 25, 27 a 28

Ystafell Wely 2

Cegin/Ystafell Fwyta

Ystafell
Wely 3

Ystafell Ymolchi

Lolfa
Y Prif Ystafell Wely
En-suite

Ystafell
Gotiau

Y LLAWR GWAELOD

Y LLAWR CYNTAF

Lolfa

4.7 x 4.0m

(15'5" x 13'0")

Y Prif Ystafell Wely

4.0 x 3.7m

(12'9" x 12'0")

Cegin/Ystafell Fw y ta

5.0 x 3.1m

(16'3" x 10'0")

En-suite

1.1 x 2.0m

(3'6" x 6'7")

(6'0" x 3'3")

Ystafell Wely 2

2.9 x 3.0m

(9'6" x 9'7")

Ystafell Wely 3

2.9 x 1.9m

(9'6" x 6'2")

Ystafell Ymolchi

1.9 x 2.0m

(6'2" x 6'6")

Ystafell Gotiau

1.8 x 1.0m

Cynllun Datblygu

Tegid

29

Tŷ 4 YSTAFELL WELY

Gwynant
Tŷ 4 YSTAFELL WELY

28

N

Ogwen

27

Tŷ 3 YSTAFELL WELY

Colwyn

26

Tŷ 3 YSTAFELL WELY
25

TAI FFORDDIADWY

23

24

22

18

17

16
12

11

10

9

8

7

13
15

14

Rydym yn dymuno rhoi gwybod i brynwyr mai arweiniad yn unig ydy’r wybodaeth hon, ac nad ydy’n rhan o unrhyw gontract nac yn cyfrif fel cynnig. Byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnal yr uchod, ond rydym yn cadw’r hawl
i newid y manylion hyn heb roi rhybudd ymlaen llaw, os bydd angen gwneud hynny. Edrychwch ar y darluniau manwl sy’n benodol i blot a’r manylion gwerthu, gan mai enghreifftiol yn unig ydy hyn. (Chwefror 2020)

To Caernarfon

A487

LLANFAGLAN

BONTNEWYDD

A487

DINAS

LLANWNDA

Lleoliad
Mae Bontnewydd yn gymuned ac yn bentref bychan sydd
ar yr A487, gyda phoblogaeth o 1,162. Mae’r pentref tua 2
filltir i’r de o Gaernarfon yng Ngwynedd.
Dyma amseroedd teithio i drefi lleol, yn fras:
Caernarfon

2 filltir

5 munud

Bangor

12 milltir

21 munud

Caergybi

30 milltir

36 munud

Porthmadog

18 milltir

25 munud

Mae gorsaf reilffordd fechan yn y pentref hefyd, sef
arhosfa heb staff ar Reilffordd Eryri. Mae un siop yn y
pentref, yn ogystal ag atyniad awyr agored o'r enw Parc
Coed y Sipsiwn, tafarn y Newborough Arms ac un ysgol.

Dewis o geginau moethus gyda chownteri laminedig a stribyn ar hyd y wal sy’n cyd-fynd â’r gegin.
Mae’n cynnwys powlen sinc 1.5 dur gwrthstaen gyda thapiau
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Bydd yr offer AEG yn cynnwys popty dwbl integredig, hob nwy 900mm gyda mwgwd popty, oergell rhewgell
70/30 integredig a pheiriant golchi llestri integredig
Bydd yr offer AEG yn cynnwys popty sengl, hob nwy 600mm gyda mwgwd popty, oergell rhewgell
70/30 integredig a pheiriant golchi llestri a pheiriant golchi dillad integredig
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Bydd yr offer Hotpoint yn cynnwys popty sengl, hob nwy 600mm gyda mwgwd popty a chefnfwrdd dur gwrthstaen,
oergell rhewgell 70/30 integredig a pheiriant golchi llestri a pheiriant golchi dillad integredig



Bydd y soced USB a theledu yn cynnwys switshys crôm uwchben y cownter yn y gegin a goleuadau stribed LED





Ystafell amlbwrpas - unedau cegin a chownter sy’n cydweddu, gan gynnwys powlen sinc sengl dur gwrthstaen
Lle ar gyfer peiriant golchi a pheiriant sychu dillad †

YSTAFELL YMOLCHI
Swît Sottini lliw gwyn, sy’n cynnwys bath a chawod gymysg/rheilen symud a gosodiadau gyda gorffeniad crôm,
gan gynnwys rheilen wresogi crôm i ddal tyweli
Swît Ideal Standard lliw gwyn, sy’n cynnwys bath gyda rheilen symud gyda sgrîn gawod a gosodiadau gyda
gorffeniad crôm, gan gynnwys rheilen wresogi crôm i ddal tyweli



Dewis o deils ar gyfer y wal o’n detholiad o deils Porcelanosa *



Ystafell Ymolchi ac En-suite - Dewis o deils ar gyfer y llawr o’n detholiad o deils Porcelanosa *
En-suite - llawr cawod tenau gyda gwydr o’i amgylch a chawod thermostatig ar y wal, wedi’i deilsio’n llwyr,
gyda rheilen wresogi crôm i ddal tyweli









Lle chwech gyda basn golchi dwylo a thoiled gyda gorffeniad crôm, a dewis o deils ar gyfer y wal
o’n detholiad o deils Porcelanosa *









CYFFREDINOL
Socedi teledu ac USB yn y brif ystafell wely









Socedi BT, lloeren a band eang yn y lolfa









Goleuadau yn y nenfwd yn y gegin, yr ystafell ymolchi a’r en-suite









Band eang opteg ffibrau









Larymau mwg a larymau gwres









Gwres canolog nwy a dŵr poeth gan foeler Worcester sy’n defnyddio ynni'n effeithlon a’r gallu i reoli dwy ran o'r tŷ









Waliau gwyn llachar, nenfydau gwyn a gwaith pren gwyn









Drysau mewnol gwyn gyda gwaith haearn









System wresogi glyfar HIVE (opsiwn ychwanegol)









System chwistrellu drwy’r tŷ i gyd *









Drws UPVC i’r atig









Y TU ALLAN
Llwybrau a ffensys y ffin i'w cynnwys *









Lle parcio wedi’i balmantu









Tirweddau wedi’u dylunio’n bensaernïol ledled y datblygiad









Ffenestri a drysau patio gwydr dwbl UPVC gwyn









Drws ffrynt cyfansawdd









Tap y tu allan yng nghefn yr eiddo









Lamp ar y wal y tu allan ar flaen yr eiddo a golau diogelwch LED yn y cefn









Drws garej sy’n codi i fyny â llaw, gyda phŵer a golau *







Glaswellt yn yr ardd gefn a mannau wedi’u palmantu a’u tirweddu yn y blaen









Cafnau dŵr, ymyl bondo a ffasgia UPVC









Canllawiau ar gyfer eich cartref - gwybodaeth gynhwysfawr cyn i chi symud i'ch cartref









Gwarant NHBC am 10 mlynedd









† Mae gan dai Gwynant un lle ar gyfer peiriant golchi/sychu dillad.
* Holwch ymgynghorydd am fanylion y tai unigol gan eu bod yn gallu amrywio.
Mae gan Watkin Jones Homes bolisi gwella’n barhaus, felly mae’n bosibl y bydd rhai manylion unigol yn newid. Holwch y swyddog gwerthu os oes dewisiadau ar gael,
oherwydd mae hyn yn gallu dibynnu ar ba gam o’r gwaith adeiladu fydd y tŷ ar adeg rhoi cartref ar gadw. Mae’n bosibl y bydd yr wybodaeth yn y llyfryn hwn yn
amrywio, felly dydy’r wybodaeth ddim yn rhan o unrhyw gontract. Dylai prynwyr drefnu bod arolygydd a/neu gyfreithiwr yn egluro unrhyw bwyntiau. Bras ydy
dimensiynau pob ystafell a phob cynllun o’r llawr, a’u bwriad ydy rhoi arweiniad cyffredinol yn unig. Gofynnwch i’ch Ymgynghorydd Gwerthu am ddarluniau manwl penodol
ar gyfer unrhyw blot.

Rhesymau dros brynu Cartref Newydd
Mae sawl rheswm pam gallai fod yn well i brynwyr symud i gartref
newydd.
Costau ynni is
Mae rheoliadau adeiladu modern yn sicrhau bod yr holl gartrefi newydd
yn cael eu hadeiladu yn unol â’r safonau effeithlonrwydd ynni uchaf, sy’n
golygu cartref sy’n fwy cost-effeithiol i’w redeg a’i gynnal a’i gadw.
Tawelwch meddwl llwyr
Mae ein holl gartrefi newydd wedi’u dylunio mewn ffordd sy’n cadw at
safonau adeiladu modern, sy’n cynnwys yr holl agweddau adeiladu, ac
maen nhw’n cynnwys Gwarant Buildmark 10 mlynedd gan NHBC.
Wedi’u dylunio ar gyfer ffordd fodern o fyw
Mae ein cartrefi’n cael eu dylunio er mwyn i gynlluniau ystafelloedd a lle
byw fod mor ymarferol â phosibl. Rydym yn ystyried pob modfedd er
mwyn i chi gael cartref sy’n llawn steil ac sy’n ymarferol.

Sut gallwn ni eich helpu chi i symud
Cymorth i Brynu

Gallwch symud i’ch cartref nesaf gyda blaendal o ddim ond 5% ac ecwiti a
rennir o 20% gyda’r cynllun poblogaidd hwn sy’n cael ei gefnogi gan y
llywodraeth. Mae gallu cael gafael ar gynnyrch morgeisi 75% yn golygu
taliadau is bob mis ac maen nhw ar gael i amryw o brynwyr, dim ond
iddyn nhw gael eu cymeradwyo gan yr HCA. Holwch ein
hymgynghorydd ariannol annibynnol i gael rhagor o fanylion.

Hwyluso Symud
Mae ein cynllun Hwyluso Symud yn rhoi help llaw i chi yn ystod pob cam
o’r broses o symud tŷ. Mae telerau ac amodau sy’n berthnasol i blot yn
berthnasol. Gofynnwch i’ch ymgynghorydd gwerthu am ragor o
wybodaeth.
Cam 1 – Prisiad manwl
Mae ein harbenigwyr yn edrych ar y farchnad ac yn paratoi prisiad
manwl er mwyn i chi wybod faint gallwch chi ddisgwyl ei gael, yn realistig,
am werthu eich tŷ.
Cam 2 – Rheoli
Rydym yn rheoli’r broses werthu ar eich rhan, gan ddelio â gwerthwyr tai
a chyfreithwyr ac yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi yn ystod pob
cam.
Cam 3 – Cwblhau
Rydym yn gwneud popeth hyd at y cam cwblhau, gan sicrhau eich bod
chi’n cael y pris gorau posibl ac yn gwerthu'n ddi-drafferth.

Cysylltwch â ni caecapel@watkinjones.com
Ffôn: 07881 921424
www.watkinjoneshomes.co.uk
55 Ffordd William Morgan
St Asaph Business Park, St Asaph
Denbighshire LL17 0JG

