Meer- en minderwerk op maat
Als je al wel eens een nieuwbouwwoning hebt gekocht, weet je het als geen ander; onderweg naar
een nieuw thuis valt er heel wat te kiezen. Gelukkig sta je er niet alleen voor: Homestudios begeleidt
je bij elke stap. Met alle informatie en inspiratie die je nodig hebt, de juiste specialisten, unieke
mogelijkheden om belangrijke delen van de woning volledig woonklaar te laten opleveren en een
inspirerend experience center waar je jezelf kan laten inspireren door alles wat mogelijk is!

Ontdek de mogelijkheden voor jouw favoriete bouwnummers online
Alle kopersopties van jouw favoriete bouwnummers ontdek je online op Mijn Homestudios voor
jouw project. Van extra lichtpunten en data-aansluitingen tot (bij grondgebonden woningen) een
uitbouw en een grote master bedroom met ruimte voor een inloopkast. Bundel je favoriete
kopersopties (inclusief bijbehorende investering) in woonontwerpen; een goed hulpmiddel om te
ontdekken welke woning het beste bij je past!
Unieke woonklaarmogelijkheden
Op Mijn Homestudios ontdek je bovendien hoe je belangrijke onderdelen van je woning
helemaal woonklaar kunt laten opleveren. Denk aan de keuken en het sanitair, maar ook
binnendeuren en volledig afgewerkte wanden, vloeren en trappen (wanneer aanwezig) behoren tot
de mogelijkheden. Helemaal passend bij je persoonlijke woonstijl, wensen én budget. En natuurlijk:
klaar op het moment dat je de sleutel van het nieuwe huis krijgt overhandigd!

Je eigen woonadviseur
Nadat je het koopcontract hebt getekend, neemt Homestudios contact met je op. Je krijgt toegang
tot een interactieve online omgeving voor kopers én je ontvangt een uitnodiging voor je bezoek aan
het Homestudios experience center.

https://homestudios.nl/oeverzone-fase2/

Inspiratie en creatie
Tijdens dat bezoek aan het Homestudios experience center helpen de woonadviseurs en andere
Homestudios specialisten je bij het maken van keuzes uit alle beschikbare mogelijkheden voor je
woning. Met de juiste expert op het juiste moment, krijg je de beste hulp die er is. Met een
Kennisstudio vol informatie, een Inspiratiestudio met elf (!) volledig afgewerkte en ingerichte
voorbeeldwoningen, een Kookstudio en een Creatiestudio, brengt een bezoek aan het Homestudios
experience center je een stap dichter bij je nieuwe thuis.
Je merkt het; Homestudios is er speciaal om jou en andere toekomstige bewoners te informeren,
inspireren en begeleiden onderweg naar een nieuw thuis. We gaan het leuk maken; vanaf het
oriënteren op een nieuwe woning tot en met het moment dat je een trotse nieuwe woningbezitter
bent. Zodat je straks, als je heerlijk woont, kunt zeggen: “Kijk, dit is mijn thuis!”
Klik op onderstaande button om naar Mijn Homestudios voor Oeverzone fase 2 te gaan.
Naar Mijn Homestudios voor Oeverzone fase 2

Lees meer over de mogelijkheden op het gebied van de keuken op de volgende pagina.

https://homestudios.nl/oeverzone-fase2/

De keuken die bij jou past
De ideale keuken? Die is voor iedereen anders, want wat een keuken in huis moet hebben, hangt af
van flink wat variabelen. De samenstelling van het gezin bijvoorbeeld, maar ook de vraag hoe een
gemiddelde dag in jullie huishouden verloopt. Lopen gezinsleden op verschillende momenten in en
uit? Dan is misschien extra aandacht voor de magnetron of oven nodig. Culinaire ambities of
behoefte aan voldoende werkruimte voor de voorbereiding van gezellige etentjes met familie en
vrienden? Dan is een andere opstelling met extra kookcapaciteit en werkruimte wellicht iets voor
jou?

Stel jouw ideale keuken samen
Wat voor kok je ook bent; in het Homestudios experience center heb je straks alle vrijheid om een
keuken naar jouw wensen, woonstijl en budget samen te stellen. Bekijk alle kleuren, voel de
materialen en ontdek welke keukenapparatuur het beste tot haar recht zou komen in jouw ideale
keuken. Met al die ervaring op zak maak je vervolgens – onder begeleiding van een kundige
keukenspecialist – persoonlijke keuzes voor de keuken die het beste bij jou past.
Online, op Mijn Homestudios, vind je meer informatie over de mogelijkheden om de keuken in jouw
nieuwe thuis volledig op je wensen af te stemmen. Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om zelf bij
een showroom te gaan shoppen, maar wanneer je kiest voor een keuken bij Homestudios, wordt
deze vóór oplevering in jouw nieuwe woning gemonteerd. Helemaal kookklaar bij oplevering dus.
Klik op onderstaande button om naar Mijn Homestudios voor Oeverzone fase 2 te gaan.
Bekijk een impressie van de mogelijkheden op Mijn Homestudios

Lees meer over de mogelijkheden op het gebied van sanitair en tegelwerk op de volgende pagina.

https://homestudios.nl/oeverzone-fase2/

Het mooiste sanitair en tegelwerk
Alle woningen worden geleverd met sanitair en tegelwerk, maar bij Homestudios zijn er diverse
mogelijkheden om de uitstraling van het sanitair en tegelwerk in de woning te laten aansluiten
bij jouw wensen en woonstijl. En niet onbelangrijk; volledig woonklaar op het moment dat je de
sleutels van jouw nieuwe woning krijgt overhandigd!

Eigentijdse en scherp geprijsde pakketten
Wil je een complete en evenwichtig gestylede badkamer en toiletruimte(s)? Zonder keuzestress,
woonklaar bij oplevering én voor een scherpe pakketprijs met een prijsvoordeel ten opzichte van alle
losse onderdelen? Kijk dan eens naar de badkamers die onze interior designers Jann en Victor en
badkamerspecialisten Alice en Paul van Homestudios voor je hebben samengesteld. Je kunt deze
badkamers en bijbehorende toiletruimte(s) in één keer kiezen voor de hele woning; dus geen
keuzestress, maar wel een complete en eigentijdse badkamer en toiletruimte(s), waarin design en
functionaliteit hand in hand gaan.
Je vindt deze badkamers in de woonontwerpen op Mijn Homestudios, onder de noemer: De
badkamer van…

Zelf keuzes maken uit het uitgebreide Homestudios assortiment
Als de pakketten die de Homestudios designers hebben samengesteld nét niet aan jouw wensen
voldoen en je persoonlijke accenten wilt aanbrengen in de uitstraling van de badkamer en
toiletruimte(s) in de woning, kun je zelf keuzes maken uit het Homestudios assortiment sanitair en
tegelwerk. Ook wanneer je kiest voor deze mogelijkheid, leveren we de badkamer en toiletruimte(s)
woonklaar op. Je vindt de brochure van dit assortiment in de woonontwerpen op Mijn Homestudios.

https://homestudios.nl/oeverzone-fase2/

Nadat je het koopcontract hebt getekend, nodigt de woonadviseur je uit voor een bezoek aan het
Homestudios experience center. Daar kun je jouw keuzes uit het Homestudios assortiment met de
woonadviseur bespreken.

Casco oplevering
Als je het sanitair en tegelwerk bij een externe showroom wilt afnemen en na oplevering wilt laten
aanbrengen, is het mogelijk om het sanitair en tegelwerk in de woning casco te laten opleveren. Op
Mijn Homestudios vind je terug welk bedrag je retour ontvangt wanneer je kiest voor een casco
oplevering. Daarnaast lees je daar ook de voorwaarden voor een casco oplevering van het sanitair en
tegelwerk.
Klik op onderstaande button om naar Mijn Homestudios voor Oeverzone fase 2 te gaan.
Ontdek alle mogelijkheden voor het sanitair en tegelwerk op Mijn Homestudios

https://homestudios.nl/oeverzone-fase2/

