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Een complete woning, 
helemaal af

De nieuwe woning wordt opgeleverd met een complete keuken en een luxe badkamer. 
Optioneel kun je ook nog kiezen voor wand- en vloerafwerking. Dit noemen we  
Ready 2 Move in. Je hoeft dan alleen nog maar meubels neer te zetten en je kunt 
heerlijk wonen. 

Alles in huis kan worden aangepast aan iedere smaak en levensstijl, of je nou een 
jong gezin hebt of als de kinderen al de deur uit zijn. Maak je persoonlijke keuzes 
via onze eigen showroom THUIS. Zo hoef je niet met allerlei verschillende partijen om 
de tafel. Dat scheelt een hoop extra kosten, geregel en gedoe. En de garanties? Ook 
die zijn geregeld. Zo kun je optimaal genieten van jouw nieuwe droomhuis. 

Jouw eigen ontwerp
Bij het Ready 2 Move in-concept kies je voor een huis dat helemaal af is volgens jouw 

eigen smaak en stijl. De interieurspecialisten van THUIS – de showroom helpen graag bij 

het maken van de keuzes voor de keuken, badkamer, materialen en optionele vloer-en 

wandafwerking. Of misschien wil je nog wel iets aanpassen of uitbreiden? Zo realiseer je 

met deskundig advies jouw eigen, woonklare huisontwerp.

Scherp op prijs en kwaliteit
Dura Vermeer is één van de grootste bouwers van Nederland. En één van de oudste. 

Wij zijn in 1855 opgericht en hebben 165 jaar ervaring. Dankzij onze schaalgrootte en 

expertise bieden we je de beste service, kwaliteit en garantie. Zo hoef je niet meer over 

prijzen te onderhandelen en ben je in één keer klaar om te wonen. 

THUIS – de showroom heeft een zeer ruim assortiment. Je kunt alle kleuren, stijlen en 

materialen komen zien en voelen. Jouw smaak? Wij hebben het.

Alles is klaar 
bij oplevering

Keuze uit een 
uitgebreid assortiment

Alles onder 
één dak

Een compleet huis met 
keuken, badkamer en optionele 
vloer- en wandafwerking
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De grote charme van een nieuwe  

woning is natuurlijk dat het helemaal 

bij jou past. Tot aan de laatste tegel 

in de badkamer ademt het huis jouw 

individualiteit, smaak en karakter.

Het aanbod van THUIS is altijd afge-

stemd op de laatste trends zodat je 

genoeg inspiratie op kunt doen om 

de juiste keuzes te maken.

Het team van THUIS kijkt er naar uit om 

je binnenkort te mogen ontvangen om 

samen jouw droomhuis te realiseren.

THUIS: zie het, voel het,
beleef het

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6

Bespreek met jouw 
 adviseur de indeling 

van jouw huis.  
Kies de upgrades 

en extra’s.

Creëer badkamer 
en toilet helemaal 
naar jouw smaak.

Kiezen maakt 
hongerig, dus
geniet van een 
welverdiende 

lunch.

Alles akkoord? 
Onderteken de 
offertes en wij 

gaan voor je aan 
de slag!

Design de 
keuken van 

jouw dromen.

Een dag bij THUIS - de showroom:

Maak het geheel 
compleet met 

optionele mooie 
wand- en 

vloerafwerking.
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De opstelling is afhankelijk van de mogelijkheden per woningtype.  

De THUIS interieurspecialist adviseert je tijdens het verkoopgesprek.

Meerprijs vanaf €4.512 incl. bouwkundige kosten

Keuken upgrade

Keuken
•  Greeploos

Siemens
•  Combi oven

•  Inductie

•  Schouw 90 cm RVS

•  Vaatwasser

•  Koeler met vriesvak

•  Quooker Fusion

 

•  Werkblad graniet
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Begin je de dag graag snel en efficiënt?  

Met geordende kasten en een krachtige douche?  

Of kies je voor die bijzondere relaxbadkamer, om heer-

lijk te genieten van de rust? Wat je ook kiest, je stelt je 

nieuwe badkamer bij THUIS samen.

De interieurspecialisten van THUIS denken graag mee 

over de best passende indeling, tegels en producten.

THUIS biedt alleen de beste merken en sanitair van 

hoogwaardige kwaliteit. Alle producten zijn op een 

duurzame manier geproduceerd en ontworpen om 

heel lang mee gaan. Zo biedt THUIS altijd een badka-

mer waar je lang plezier van hebt.

De badkamer wordt zelfs nog duurzamer met water-

besparende kranen en (regen)douches. Daarbij wordt 

het comfort niet minder, maar je energierekening wel. 

Een win-win situatie.

Badkamerinspiratie

Combineer het 
moderne zwart 
met natuurlijke 
kleuren voor 
een warme sfeer

Haal kwaliteit in huis met:
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Badkamerinspiratie

Voorbeeld badkamerstijl Rijk & Stijlvol 

Voorbeeld badkamerstijl Groen & Natuur Voorbeeld badkamerstijl Nieuw & Fris

Voorbeeld badkamerstijl Modern & Puur

Mocht de badkamer in de V.O.N. prijs niet voldoen aan 

al je wensen, dan is er een mogelijkheid om dit aan  

te passen. Binnen het assortiment van THUIS kunnen 

we allerlei soorten badkamerstijlen realiseren, zo-

als Modern & Puur, Nieuw & Fris, Urban & Industrieel, 

Robuust & Warm, Nordic & Simpel, Design & Tijdloos. 

Groen & Natuur, Strand & Rustiek, Donker & Elegant, 

Retro & Kleurrijk en Rijk & Stijlvol. We leveren ook een 

breed pakket aan upgrades en extra’s.  

Onze interieurspecialisten kunnen je alles vertellen 

over de mogelijkheden en de meerprijzen. Zij helpen 

je graag om jouw ideale badkamer vorm te geven.  

Wil je een plek om lekker tot rust te komen, een  

designbadkamer die aansluit bij een modern interieur 

of juist een bad kamer met veel comfort en een  

praktische indeling?

Je kunt kiezen uit vele soorten sanitair, meubels 

en tegels voor op de vloer en wand. Zo maak je de 

badkamer tot een modern geheel dat perfect 

aansluit op jouw individuele wensen.

Sanitair met een 
strak design geeft je 
badkamer een 
moderne uitstraling
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Badkamer stijl
Donker & Elegant

De opstelling is afhankelijk van de mogelijkheden per woningtype.

De THUIS interieurspecialist zal je adviseren tijdens het verkoopgesprek.

Meerpijs vanaf €11.013. Deze prijs is gebasseerd op de ‘badkamer basis’ indeling.

De genoemde prijzen zijn excl. bouwkundige kosten. 

Zie de Ruwbouw Keuzelijst voor meer opties en bouwkundige kosten.

Badkamer stijl
Nordic & Simpel

De opstelling is afhankelijk van de mogelijkheden per woningtype.

De THUIS interieurspecialist adviseert je tijdens het verkoopgesprek.

Meerpijs vanaf €7.100. Deze prijs is gebasseerd op de ‘badkamer basis’ indeling.

De genoemde prijzen zijn excl. bouwkundige kosten. 

Zie de Ruwbouw Keuzelijst voor meer opties en bouwkundige kosten.
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Wandinspiratie

Wandkleuren
Kies de ideale wandafwerking uit onze kleurenwaaier 

met een grote diversiteit aan kleurtinten. De THUIS 

interieurspecialisten laten graag zien wat je allemaal 

met kleur kunt bereiken. Neem bijvoorbeeld een 

warme kleur voor een rustgevende uitstraling of kies 

een sterke kleur voor een krachtig statement.

Kies een warme  
kleur voor de wand  
voor een rustgevende 
uitstraling
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Vloerinspiratie

Hout
Houten vloeren geven warmte en sfeer aan elke 

woonkamer. De natuurlijke uitstraling en hoog-

waardige kwaliteit zorgen ervoor dat je je direct 

thuis voelt. Hout leeft en groeit met jou mee, zodat 

je er jarenlang plezier van hebt.

PVC
Vloeren van PVC zijn onderhoudsvriendelijk, geluid-

dempend en hebben een sterke toplaag. PVC is 

op verschillende manieren te leggen, bijvoorbeeld 

in speelse patronen of met een mooie bies als 

afwerking.

Laminaat
Met laminaat kies je voor een vloer die tegen een 

stootje kan. Door de harde, beschermende kunststof 

toplaag zal de vloer niet snel krassen. Ideaal als je

een gezin hebt met kinderen die willen rennen en 

spelen in huis.

Houten vloeren 
geven een 
warme uitstraling

Haal kwaliteit in huis met:
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Raamdecoratie

Om het huiselijke gevoel compleet te maken, kun  

je ook voor raamdecoratie kiezen. Het assortiment  

van THUIS - de showroom bestaat uit uitsluitend 

A-merken, zijn duurzaam en van een hoge kwaliteit. 

Ook hier helpen we je graag bij het samenstellen van 

de perfecte combinatie.

Haal kwaliteit in huis met:
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Kast op maat

Met de plattegrond van de woning kunnen we samen 

een kast op maat samenstellen die aan al je wensen 

voldoet. Van een garderobekast in de gang, een  

wasmachinekast op zolder of tv-kast in de woonkamer.
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