ALGEMEEN
Bij ThuisinBouwen bieden we u de mogelijkheid
om uw woning nóg meer naar wens in te richten.
Hier vindt u meer informatie van onze partners
over de mogelijkheden.

ALGEMEEN

Uw kopersbegeleider adviseert u graag!

INTERIEUR
Lijkt het u leuk om eens met iemand ideeën uit te wisselen
over uw nieuwe interieur?
Naar mijn idee kom je op andere en veelal betere ideeën,
als je met elkaar kijkt naar de verschillende mogelijkheden.
Indien gewenst, kan ik vervolgens de plannen voor u uitwerken,
om een zo duidelijk mogelijk beeld te schetsen.

INTERIEUR

Hierbij kunt u denken aan het maken van;
- Moodboard
- Meubelcollage
- Materiaalcollage
- Indelingsschetsen
- Lichtplan
- Aanzichten
- Interieur schetsen
- Styling

VERLICHTING
I N S P I R AT I E

MIJN IDEE VAN INSPIRATIE
ThuisinBouwen weet hoe belangrijk verlichting is voor de juiste sfeer in
uw woning. Wij helpen u graag bij het vinden van de gepaste verlichting
voor elke toepassing, prijs, budget, esthetiek en stijl.
Waar u ook naar op zoek bent, wij hebben ongetwijfeld de juiste keuze
voor u. De gespecialiseerde adviseurs van ThuisinBouwen helpen u
graag bij het maken van de keuzes. Uw wensen staan hierbij centraal.
Welke lampen en op welke positie, hoeveel elementen, enzovoort.
Wij helpen u graag de juiste stijl te vinden.
Laat u inspireren bij ThuisinBouwen!

ThuisinBouwen
Energieweg 17
4231 DJ Meerkerk
0183 35 13 34
thuisinbouwen.nl

SERZ Spot

RVS gEboRStEld

EnkEl Rond Wit

EnkEl Rond ZWaRt

MERk: ONOk 191/1 Alu, ROND

MERk: ONOk 191/1 WiT, ROND

MERk: ONOk 191/1 WiT, ROND

klEuR: Alu gEBORSTElD

klEuR: MAT WiT

klEuR: MAT ZWART

AfMETiNg: Ø 93 MM

AfMETiNg: Ø 93 MM

AfMETiNg: Ø 93 MM

TypE: iNBOuW

TypE: iNBOuW

TypE: iNBOuW

DiMBAAR: JA

DiMBAAR: JA

DiMBAAR: JA

VOlT: 230V

VOlT: 230V

VOlT: 230V

lAMp: gu10

lAMp: gu10

lAMp: gu10

gESchikT VOOR lED: JA

gESchikT VOOR lED: JA

gESchikT VOOR lED: JA

lichTWARMTE: 2700k

lichTWARMTE: 2700k

lichTWARMTE: 2700k

ENERgiElABEl: A+

ENERgiElABEl: A+

ENERgiElABEl: A+

ThuisinBouwen
Energieweg 17
4231 DJ Meerkerk
0183 35 13 34
thuisinbouwen.nl

SERA spot enkel rond alu geborsteld • SERW spot enkel rond wit • SERZ spot enkel rond zwart

SERW Spot

SER SPOT ENKEL ROND

SERR Spot EnkEl Rond

SEVR Spot EnkEl ViERkant

RVS gEboRStEld

ViERkant Wit

ZWaRt

MERk: SlV NEW TRiA Xl,

MERk: SlV NEW TRiA Xl,

MERk: SlV NEW TRiA Xl,

ViERkANT

ViERkANT

ViERkANT

klEuR: Alu gEBORSTElD

klEuR: MAT WiT

klEuR: MAT WART

AfMETiNg: 90 X 90 MM

AfMETiNg: 90 X 90 MM

AfMETiNg: 90 X 90 MM

TypE: iNBOuW

TypE: iNBOuW

TypE: iNBOuW

DiMBAAR: JA

DiMBAAR: JA

DiMBAAR: JA

VOlT: 240V

VOlT: 240V

VOlT: 240V

lAMp: gu10

lAMp: gu10

lAMp: gu10

gESchikT VOOR lED: JA

gESchikT VOOR lED: JA

gESchikT VOOR lED: JA

lichTWARMTE: 2700k

lichTWARMTE: 2700k

lichTWARMTE: 2700k

ENERgiElABEl: A+

ENERgiElABEl: A+

ENERgiElABEl: A+

ThuisinBouwen
Energieweg 17
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0183 35 13 34
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SEVR spot enkel vierkant RVS geborsteld • SEVW spot enkel vierkant wit • SEVZ spot enkel vierkant zwart

SEVW Spot EnkEl

SEV SPOT ENKEL VIERKANT

SEVR Spot EnkEl ViERkant

OPENHAARD

Gasloos bouwen en u zoek toch de sfeer en warmte? Kies dan nu
voor een gaskachel op biopropaan. In elke situatie is dit mogelijk.

Faber Matrix gashaard:

Spartherm inbouwhaard:

- Brandt op bio-propaan
- Met handzender
- Frontmodel
- Houtstammenset
- RVS concentrisch kanaal
- Haardboezem voorzien van
behangklaar stucwerk
- Dubbele gasfles incl. semiautomatische omschakelunit

- Houtgestookt
- Liftdeursysteem
- zwart chamotte binnenwerk
- startset houtkachel
- RVS dubbelwandig geïsoleerd
rookgaskanaal
- Haardboezem voorzien van
behangklaar stucwerk
- Externe beluchting

OPEN HAARDEN

Vanaf € 10.745,- incl. BTW Vanaf € 11.575,- incl. BTW

SMARTHOME
Basispakket:
- je woning binnen bereik van je smartphone/tablet:
- ingebouwde alarm- en berichtenservice:
- vertrek gerust op reis
- ga gerust slapen
- bedien je verlichting in een handomdraai
- schakel alles in een keer uit
- bedien ook je stopcontacten
- pas je installatie zelf aan

Vanaf € 5.860,- incl. BTW
- woning centraal bedienen vanaf een touchscreen in de woonkamer

Vanaf € 1.335,- incl. BTW
- weet wie er aan je voordeur staat

Vanaf € 1.600,- incl. BTW
- muziek daar waar je wilt

SMARTHOME

Vanaf € 225,- incl. BTW

BEVEILIGING
Basis beveiligingsinstallatie:
- InteGra LCD code bediendeel
- Buitenflitser
- Binnensirene
- Ethernet Module t.b.v. doormelding en APP
- 5 Bewegingssensoren (PIR)
- 2 Deurcontacten
- Accu 12V

Vanaf € 3.000,- incl. BTW

Basis camerainstallatie:
- 2 Stuks IP camera’s incl. wandbeugel
- 1 TB opslag incl. ethernet-aansluiting
- Live en terugkijken met smartphone

Vanaf € 2.050,- incl. BTW

Deur Video-intercominstallatie
- 1 Stuks inbouw buitenpost met IP camera
- 1 stuks 7”binnenpost
- horen, zien en spreken met je smartphone

BEVEILIGING

Vanaf € 1.045,- incl. BTW

AUDIO
Basis plafond luidsprekers:
- 2 Plafondluidsprekers B&W
- rond/vierkant n.t.b.
- 1 Sonos AMP (zoneversterker) incl. wandbeugel
- Werkend opgeleverd

Vanaf € 2.705,- incl. BTW

Optiepakket plafond luidsprekers:
- 4 Plafondluidsprekers B&W (1 zone)
- rond/vierkant n.t.b.
- 1 Sonos AMP (zoneversterkers) incl. wandbeugels
- Werkend opgeleverd

Vanaf € 4.005,- incl. BTW

Optiepakket plafond luidsprekers:
- 6 Plafondluidsprekers B&W (2 zones)
- rond/vierkant n.t.b.
- 2 Sonos AMP (zoneversterkers) incl. wandbeugels
- Werkend opgeleverd

AUDIO

Vanaf € 6.520,- incl. BTW

VLOERAFWERKING
Coral Schoonloopmat:
- entreemat
Keramische vloertegel gelegd:
- Ceramapolo Valle Anthracite 60 x 60cm
(entree en woonkamer)

VLOERAFWERKING

- Piet Boon tiles & stones Black tile Black 80 x 80cm
(entree en woonkamer)

INTERIEUR
Vloerbedekking
Raamdecoratie
Gordijnen
Kasten op maat

INTERIEUR

Buitenzonwering

Woninginrichting & Zonwering

Modern 102:

Landelijk 104:

- Draaipoort electrisch bediend
- Lengte ca. 400cm
- Hoogte ca. 150cm
- Liggers 4 x 4 cm
- Staanders 5 x 5 cm
- Spijlen 4 x 4 cm
- Gepoedercoat in n.t.b. RAL kleur

- Draaipoort electrisch bediend
- Lengte ca. 400cm
- Hoogte ca. 150cm
- Liggers 12 x 4 cm
- Staanders 12 x 5 cm
- Spijlen 8 x 2 cm
- Gepoedercoat in n.t.b. RAL kleur
- Poortpalen 55x55cm voorzien
van stucwerk M
- Afdekplaat en onderafwerking
in belgisch natuursteen

Vanaf € 7.960,- incl. BTW

Vanaf € 13.820,- incl. BTW

HEKWERKEN

HEKWERKEN

TUIN
Zonder ontwerp kan een aannemer geen huis bouwen.
Dit is vragen om moeilijkheden. Dit geldt ook voor de aanleg van
uw tuin. Men kan niet zomaar in het wilde weg improviseren en
ongecoördineerd van start gaan. Dit zal ongetwijfeld leiden tot een
onsamenhangend geheel, waar elk natuurlijk evenwicht zoek is.
Hoveniersbedrijf Rene Don adviseert middels een oriënterend
gesprek over de mogelijkheden. Immers, een tuin begint bij
een ontwerp waarin aandachtspunten en wensen van de opdrachtgever met onze kennis nauw zijn verweven.
Wij maken een creatief ontwerp, met bijhorende kostencalculatie
en omschrijving van de werkzaamheden. En vervolgens leggen wij
met vakbekwame hoveniers en moderne middelen uw tuin aan,
die exclusiviteit en het toppunt van tuinarchitectuur uitstraalt.

TUINEN

Wat wil ik precies?, is de eerste vraag die u stelt als u een nieuwe
tuin wenst.
Wij vatten uw wensen samen en bouwen op basis van uw ideeën
gezamenlijk aan een passend tuinontwerp.

OVERKAPPING
Lamellendak Alba:

Lamellendak Maestro:

- standaard 8 Ralkl.
- gemotoriseerd
- dubbelwandig lamel
- afstandbediening
- 240 cm x 390 cm uitval

- antraciet / Ral 9010
- gemotoriseerd
- enkelwandig lamel
- afstandbediening
- 450 cm x 289 cm uitval

Vanaf € 9.125,- incl. BTW

Vanaf € 13.870,- incl. BTW

OVERKAPPING/VERANDA

Buitenleven is de trend.
Geniet langer van uw terras dankzij uw Corradi terrasoverkapping:

ZWEMBADEN
Een luxe zwembad van hoge kwaliteit geeft uw tuin
cachet en biedt ultieme ontspanning.
Baantjes trekken voordat de drukke werkdag begint,
ontstressen met een glaasje bubbels of spelen met de
kinderen of kleinkinderen: een zwembad past bij alle
momenten.
Met oog voor detail, jarenlange ervaring en slimme
oplossingen, heeft u naar onderhoud nauwelijks omkijken.

ZWEMBADEN

Wij bieden volledig geautomatiseerde en onderhoudsarme privézwembaden.

Waterontharder:

Hydrofoor:

Wilt u ook geen kalkaanslag
meer en dus minder
schoonmaken?
Dan is het tijd voor een
waterontharder!

Een drukverhoger biedt de
uitkomst en zorgt voor een
constante druk op alle watertappunten, waardoor er direct
meer watercomfort ervaren
wordt

Vanaf € 2.235,- incl. BTW

Vanaf € 1.565,- incl. BTW

THUIS IN WATER

THUIS IN WATER

