Rijwoning
Bwnr. 641, 658
& 667

Wonen

in uw eigen stijl
wand- en vloerafwerking

LIV informeert, adviseert en inspireert
Voor iedere stijl, binnen elk budget

Wand- en vloerafwerking vormen, naast de keuken en badkamer, een
belangrijke basis in uw huis. Met Eigenhuis Woonklaar zijn uw wanden en vloeren
zo snel als mogelijk na oplevering klaar voor gebruik. Eigenhuis Woonklaar is een
merk voor mensen die gemak en praktisch woongenot waarderen. Voor mensen
die van mooie en duurzame producten houden, maar ook een goede prijs en
kwaliteit verwachten.
U heeft de mogelijkheid om via de meer- en minder werklijst van uw aannemer
een keuze te maken uit drie afwerkingsniveaus met betrekking tot de wand- en
vloerafwerking. Dit kan eventueel mee gefinancierd worden in uw hypotheek.

Kies de stijl die bij u past
Modern living

“Licht en ruimte,
rustige vergrijsde
tinten met wit als basis”

Kies de stijl die bij u past
Urban industrial

“Robuust en stoer,
pure en eerlijke

00000_Vintage_4talen_Standaard.indd 2

warme omgeving”
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materialen in een

Kies de stijl die bij u past
Design living

“Design for living,
grijstinten met fris
wit en natuurlijke
materialen”

Kies de stijl die bij u past
Botanic living

“Haal buiten
naar binnen met
natuurlijke kleuren
en materialen”

Duurzame wandafwerking

Blokmotief

Glad

Kies voor een gladde wand
De meeste mensen willen gladde wanden. Logisch, want dan kan u makkelijk
veranderen van kleur. Gladde wanden zijn eenvoudig en tijdloos. Ook reparaties
zijn op gladde wanden eenvoudig te realiseren. Soms met een accentwand in
kleur of fotobehang om uw persoonlijke woonsmaak toe te voegen. Zonder extra
kosten kunt u eventueel ook kiezen voor een blokmotief. U kunt uw wanden
volledig duurzaam laten afwerken voor een vast bedrag per woning. Tijdens een
adviesgesprek zullen wij de voordelen met u bespreken.

Duurzame wanden, een gezonder binnenklimaat
Door uitwaseming van chemicaliën in normale latex muurverf, ademt u deze
vaak nog jarenlang in. Dit kan gezondheidsproblemen veroorzaken. Door de
wanden af te werken met HMO wandafwerking is dit risico tot nul teruggebracht.
U ervaart dat HMO bijdraagt aan een gezond en comfortabel binnenklimaat.

De voordelen van HMO duurzame wandafwerking
Niet duurder dan standaard wandafwerking
Duurzaam en gezonder om in te ademen
Vrij van solventen en acrylaten, bevat geen VOS
Laat de ondergrond ademen
Geen statische oplading, antistatisch
Geurloos
Bijzonder geschikt voor allergiepatiënten
Ecologische muurverf draagt bij aan een gezonder binnenklimaat
Beter voor het milieu en de schilder
Eigenhuis is sinds 2011 volledig duurzaam op het gebied van wandafwerking. Als exclusief leverancier
van HMO duurzame wandafwerking zijn wij u graag van dienst.

Complete vloerafwerking

Een goede vloer, de basis thuis
Een praktische en tijdloze vloer, bepalen jarenlang de absolute basis in huis.
Een goede vloer en slimme kleur- en productkeuze, zorgen ervoor dat uw vloer
ook bij het veranderen van uw interieur passend blijft. Vloeren uit de 100%
Home collectie voldoen aan de strengste kwaliteitseisen en zijn met passie
samengesteld door ervaren interieurspecialisten.
Wijzigen kan eenvoudig
U kiest producten al in een vroeg stadium uit. Maar wat als u toch een andere
vloer of kleur wenst? Dat kan! Indien u na uw eerste keuze op een later tijdstip
alsnog wil wijzigen, kan dat. Dit kan tot 6 weken voor oplevering.

Laminaat
Afmeting:
190 x 19 cm x 15 mm - 4 mm
zijdige v-groef)

toplaag (4

Vinyl		

Lamelparket

Afmeting Dry back:
121,9 x 17,8 cm x 2,5 mm - 0,55 mm slijtlaag

Afmeting:
190 x 19 cm x 15 mm - 4 mm toplaag (4
zijdige v-groef)

Afmeting Click systeem:
121,3 x 17,1 cm x 5 mm - 0,55 mm slijtlaag

Een onderhoudsvrije vloer in 8

Vinylstroken voor een mooi planken

Oersterke vloer dankzij de 4 mm

topdessins

effect in uw woning

dikke toplaag

Een natuurlijke uitstraling van een

De ideale vloer voor

Geeft je woonkamer een authentieke

echte houten vloer

vloerverwarming

uitstraling

Een perfecte en voordelige keuze

Voelt zacht en warm aan

Karakteristiek waarbij iedere plank
anders is

voor bijvoorbeeld de slaapkamer en
woonkamer

Hygiënische vloer en zeer
onderhoudsarm (ideaal voor

Natuurlijk, ecologisch en tijdloos

De v-groef aan 4 zijden benadrukt de

spelende kinderen op de vloer)

25 jaar garantie

sfeer van een echte houten vloer

20 jaar garantie

20 jaar garantie

Gemak dient de mens

Klaar voor bewoning
“De keuken, wand- en
vloerafwerking waren
binnen drie weken
na oplevering klaar.
Minder dubbele
woonlasten dus...”

Eigenhuis Woonklaar biedt u de mogelijkheid om uw nieuwe woning ‘klaar voor
bewoning’ op te leveren. Dat bespaart. Naast wand- en vloerafwerking biedt
Eigenhuis u de mogelijkheid om het woonklaarpakket uit te breiden met o.a.
raamdecoratie en inbouwkasten. Eigenhuis stemt de realisatie van uw wand- en
vloerafwerking altijd nauwkeurig met de aannemer af. Dat werkt!
Voorselectie producten
Ieder product is projectspecifiek geselecteerd. Wij zijn op de hoogte van alle
technische en planmatige mogelijkheden. Dat ontzorgt.

Snel na oplevering uw
nieuwe woning in

Laat uw spaargeld staan
en bespaar

Eigenhuis woonklaar
ervaar het verschil

Wand- en vloerafwerking vormen, naast

Afhankelijk van uw situatie is het mogelijk

Eigenhuis Woonklaar is een merk

de keuken en badkamer, een belangrijke

om de aanschaf van uw wand- en

voor mensen die gemak en praktisch

basis in huis. Met het woonklaarplan van

vloerafwerking mee te nemen in uw

woongenot waarderen. Voor mensen

Eigenhuis, zorgt u ervoor dat uw wanden

hypotheek. U kunt uw spaargeld dus laten

die van mooie en duurzame producten

en vloeren zo snel mogelijk voor of na

staan.

houden, maar ook een goede prijs en

oplevering klaar zijn voor gebruik.

kwaliteit verwachten.

Minder lang dubbele woonlasten

Meer financiële ruimte bij aankoop

Totale ontzorging

Minder kopzorgen en regelwerk

Geen of minder eigen geld nodig

Kwalitatieve producten

Sleutel omdraaien en wonen

U investeert in kwalitatieve

Maximaal woonplezier, nu en later

Mogelijkheid om uit te breiden met

producten

o.a. raamdecoratie en inbouwkasten

Comfort

Uw naam:
Adres:

Maak uw woning
comfortabel
en prettig

Mobiel:

Telefoon:
E-mail:

Comfortabel en praktisch

Projectnr.:11906

Bouwnr.:

Totaalpakket € 9.400,-

Ik kies voor:

Het totaalpakket (€ 9.400,-)
Alleen vloeren (€ 6.000,-)

Het Woonklaarpakket is

Alleen wanden (€ 4.200,-)

zonder meerprijs verkrijgbaar
in meerdere kleuren.

Datum:

Onderstaand kunt u de
gewenste kleuren kenbaar

Handtekening:

Stuur het formulier getekend retour naar:

maken. De aanbieding is

Of per post naar:

gebaseerd op de

keuzeformulier@eigenhuisprojecten.nl
Eigenhuis Projecten
T.a.v. afdeling projecten

verkooptekeningen exclusief

Postbus 2549

opties.

3800 GB Amersfoort

Laminaat
begane grond en 1e en 2e verdieping

Keuze uit 8 kleuren van de 100% Home collectie.
Alle laminaatvloeren zijn all-inclusive:
Maine

New Hampshire

Vermont

Arizona

Prijsvast inclusief snijverlies
Vochtmeting
Ondervloer
60 mm mdf witte plint
Bezemschone oplevering

€ 6.000,Arctic

Alaska

Sahara

Nevada

Deze prijs is berekend op basis van 106 m²

Wandafwerking*
Keuze uit 8 standaard RAL kleuren, in glad of structuur behang.
Alle overige kleuren tegen meerprijs.
RAL 9003

RAL 9016

RAL 9010

RAL 9001

Glasvezelbehang all-in:
Voorschouw (inspectie) wanden
Schuren wanden, verwijderen pikkels spacwerk, etc.
Aanbrengen 200 grams duurzaam glasvezelbehang,
keuze uit glad of structuur

RAL 1013

RAL 9002

RAL 9018

RAL 7047

Nalopen naden, eventueel dichten van naden
Schilderen met enkele laag latex
Afkitten langs deuren en kozijnen, indien nodig plafond
Oplevering een enkele herstelronde opleverpunten

Glad

Structuur

Bijwerkpotje verf

€ 4.200,Deze prijs is berekend op basis van 200 m²

* Geldt voor de begane grond en 1e verdieping met uitzondering van toilet, badkamer en bergingen.
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Luxe

Uw naam:
Adres:

Voor een luxe
en design
afwerkingsniveau

Mobiel:

Telefoon:
E-mail:

Gemak in onderhoud

Projectnr.: 11906

Bouwnr.:

Totaalpakket € 12.400,-

Ik kies voor:

Het totaalpakket (€ 12.400,-)
Alleen vloeren (€ 8.200,-)

Het Woonklaarpakket is

Alleen wanden (€ 4.200,-)

zonder meerprijs verkrijgbaar
in meerdere kleuren.

Datum:

Onderstaand kunt u de
gewenste kleuren kenbaar

Handtekening:

Stuur het formulier getekend retour naar:

maken. De aanbieding is

Of per post naar:

gebaseerd op de

keuzeformulier@eigenhuisprojecten.nl
Eigenhuis Projecten
T.a.v. afdeling projecten

verkooptekeningen exclusief

Postbus 2549

opties.

3800 GB Amersfoort

Vinyl
Begane grond en 1e en 2e verdieping

Keuze uit 8 kleuren van de 100% Home collectie.
Alle vinyl vloeren zijn all-inclusive:
Maine

New Hampshire

Vermont

Arizona

Prijsvast inclusief snijverlies
Vochtmeting
Egaliseren
100 mm mdf witte plint
Bezemschone oplevering

€ 8.200,Arctic

Alaska

Sahara

Nevada
Deze prijs is berekend op basis van 106 m²

Wandafwerking*
Keuze uit 8 standaard RAL kleuren, in glad of structuur behang.
Alle overige kleuren tegen meerprijs.
RAL 9003

RAL 9016

RAL 9010

RAL 9001

Glasvezelbehang all-in:
Voorschouw (inspectie) wanden
Schuren wanden, verwijderen pikkels spacwerk, etc.
Aanbrengen 200 grams duurzaam glasvezelbehang,
keuze uit glad of structuur

RAL 1013

RAL 9002

RAL 9018

RAL 7047

Nalopen naden, eventueel dichten van naden
Schilderen met enkele laag latex
Afkitten langs deuren en kozijnen, indien nodig plafond
Oplevering een enkele herstelronde opleverpunten

Glad

Structuur

Bijwerkpotje verf

€ 4.200,Deze prijs is berekend op basis van 200 m²

* Geldt voor de begane grond en 1e verdieping met uitzondering van toilet, badkamer en bergingen.
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Topline

Uw naam:
Adres:

Een topkwaliteit
met natuurlijke
uitstraling

Mobiel:

Telefoon:
E-mail:

Hoog afwerkingsniveau

Projectnr.: 11906

Bouwnr.:

Totaalpakket € 14.200,-

Ik kies voor:

Het totaalpakket (€ 14.200,-)
Alleen vloeren (€ 10.100,-)

Het Woonklaarpakket is

Alleen wanden (€ 4.200,-)

zonder meerprijs verkrijgbaar
in meerdere kleuren.

Datum:

Onderstaand kunt u de
gewenste kleuren kenbaar

Handtekening:

Stuur het formulier getekend retour naar:

maken. De aanbieding is

Of per post naar:

gebaseerd op de

Eigenhuis Projecten
T.a.v. afdeling projecten

verkooptekeningen exclusief

Postbus 2549

opties.

Maine

keuzeformulier@eigenhuisprojecten.nl

3800 GB Amersfoort

New Hampshire

Vermont

Arizona

Lamelparket

Vinyl

Begane grond

1e en 2e verdieping

Keuze uit 8 kleuren van de 100%

Keuze uit 8 kleuren van de 100%

Home collectie.

Home collectie.

Alle lamelparket vloeren zijn all-in:

Alle vinyl vloeren zijn all-in:

Prijsvast inclusief zaagverlies

Prijsvast inclusief snijverlies

Vochtmeting

Vochtmeting

Ondervloer

Egaliseren

120 mm mdf witte plint

120 mm mdf witte plint

Bezemschone oplevering

Bezemschone oplevering

€ 10.100,Arctic

Alaska

Sahara

Nevada

Deze prijs is berekend op basis van 37 m² BG en 69 m² 1e verdieping
Maine, New Hampshire, Vermont & Arizona hebben een meerprijs van € 1.500,-

Wandafwerking*
Keuze uit 8 standaard RAL kleuren, in glad of structuur behang.
Alle overige kleuren tegen meerprijs.
RAL 9003

RAL 9016

RAL 9010

RAL 9001

Glasvezelbehang all-in:
Voorschouw (inspectie) wanden
Schuren wanden, verwijderen pikkels spacwerk, etc.
Aanbrengen 200 grams duurzaam glasvezelbehang,
keuze uit glad of structuur

RAL 1013

RAL 9002

RAL 9018

RAL 7047

Nalopen naden, eventueel dichten van naden
Schilderen met enkele laag latex
Afkitten langs deuren en kozijnen, indien nodig plafond
Oplevering een enkele herstelronde opleverpunten

Glad

Structuur

Bijwerkpotje verf

€ 4.200,Deze prijs is berekend op basis van 200 m²

* Geldt voor de begane grond en 1e verdieping met uitzondering van toilet, badkamer en bergingen.

11906 - Huissens Hoogh - fase 2 - Huissen - type J - 16 november 2018

Woonklaarpakketten Eigenhuis
Naast wand- en vloerafwerking biedt Eigenhuis u de
mogelijkheid om het woonklaarpakket uit te breiden
met o.a. raamdecoratie en inbouwkasten.

Raamdecoratie
Raamdecoratie op maat, professioneel ingemeten en opgehangen.

Inbouwkasten
Inbouwkasten op maat gemaakt, met een compleet interieur naar keuze.

L IV PARTN E R
Eigenhuis Nijmegen
Verlengde Energieweg 50
6541 XX NIJMEGEN
T: 085 - 070 77 00
W: www.livwonen.nl

Openingstijden
ma.-di. 10.00 - 17.30 u
wo.-do. 10.00 - 21.00 u
vr.
10.00 - 17.30 u
10.00 - 17.00 u
za.

