
 1 PRIMABOUW  tot in de details prima!  project ontwikkeling en betaalbare BENq / Energie nulwoningen   programma 2018 verkoop 
bouw uw droom 
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        Contact front office:     T   +31(0)246454186                        T   +31 (0)243010047      info@primabouw.nl                        www.primabouw.nl bouw uw droom Contact adres / showroom   Primabouw  b.v. Cornelis Drebbelstraat 13 / 6603BH Wijchen 
Sector 3 Duurzame  Villa bouw Sector 1 Duurzame  Projectontwikkeling Sector 2 Duurzame  U liteitsbouw 
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         Duurzaam project ontwikkeling Dronten  Kleinschalig duurzaam kuuroord S ch ngskosten 9 miljoen euro Ism. PAA!  bouw uw droom Township NGO ontwikkeling Ghana S ch ngskosten 2 miljoen euro Ism. PAA!   Sector 1 Duurzame  Projectontwikkeling 
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bouw uw droom Duurzaam project ontwikkeling Flevoland  Kleinschalig kuuroord S ch ngs kosten 8 miljoen  euro Ism. PAA!  Sector 1 Duurzame  Projectontwikkeling U liteitsbouw 
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         Project Hotel Lelystad  S ch ngs kosten 10miljoen euro Ontwikkeling ism. PAA!  bouw uw droom Sector 2 Duurzame  Projectontwikkeling U liteitsbouw  
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Duurzaam villabouw ontwikkeling Toploca e  Omgeving  Nijmegen  S ch ngskosten  1,9 miljoen euro bouw uw droom Sector 3 Duurzame  Projectontwikkeling Villa bouw         



 7 PRIMABOUW  tot in de details prima  project ontwikkeling en betaalbare BENq / Energie nulwoningen   programma 2018  
bouw uw droom PRIMABOUW b.v. te Wijchen , even voorstellen. PRIMABOUW is een jonge bv. en richt zich op de duurzame opdrachtgever die een project met ons bouwt en hoge eisen stelt aan de isola e een BENq / Nul energie woning zou willen laten bouwen door ons.  Onze mensen beschikken over een persoonlijke, transparante en professionele werkwijze. Ons team is een samenwerkingsverband tussen aannemer, investeerder, bouwcontrole expert en bureau voor architect uur / ingenieurs/ stedenbouw / interieur. “Wij willen voor u een thuis bouwen. Om dit te kunnen bereiken willen wij u zo goed mogelijk leren kennen. Persoonlijk contact is daarom een belangrijke leidraad in ons handelen. Dit doen we met aandacht en respect. We willen u thuis laten voelen, al voordat uw villa wordt opgeleverd.”  Missie “Onze klanten persoonlijk leren kennen om hun villa’s volledig naar wens te kunnen bouwen en ze de allerbeste klantervaring te geven.” Visie “Zelf bouwen is tegenwoordig een reëel alterna ef voor seriema ge of bestaande bouw. Wij willen de wegbereider zijn die met ruime kennis en ervaring- zel$ouwplannen van mensen binnen bereik brengt.” Transparant “Het zelf bouwen van een villa is een gebeurtenis in het leven die spannend is. We ze%en ons maximaal in om onzekerheid rond de koop en bouw van uw villa weg te nemen. Transparan e om te ontzorgen. Geen verrassingen voor u, behalve bij goed nieuws.” Professioneel “Kwaliteit en zorgvuldigheid tonen onze professionaliteit, naar al onze partners en opdrachtgevers. Vanaf het moment dat wij met u kennismaken, tot aan de overhandiging van uw sleutels zijn wij op persoonlijke en professionele wijze betrokken. Ook na de oplevering van uw woning staan wij voor u klaar.”   
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Beach Center  Oostvoorne U lity buildings PAA!  Sector 2 Duurzame  u liteitsbouw 
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Beach Center  Zeemeeuw U lity buildings  Sector 2 Duurzame  u liteitsbouw 
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Villa B400 Tilburg Private homes eigenontwerp Creëer uw eigen Droom Inspira e door PRIMABOUW Sector 3 Duurzame  Villa bouw 
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Villa Intermezzo Harderwold Private homes eigenontwerp Creëer uw eigen Droom Inspira e door PRIMABOUW Sector 3 Duurzame  Villa bouw 



 12 PRIMABOUW  tot in de details prima  project ontwikkeling en betaalbare BENq / Energie nulwoningen   programma 2018  
bouw uw droom Onze manier van bouwen is prima bouwen! Bij PRIMABOUW begrijpen wij dat een eigen huis bouwen een unieke en spannende ervaring is.  Graag maken wij deze ervaring zo persoonlijk en zorgeloos mogelijk voor u. Wij willen u de beste bouwervaring laten ervaren. Na een eerste kennismakingsgesprek in onze show-room gaan wij aan de slag met uw ontwerp. Al onze ontwerpen worden op maat gemaakt, niets is te gek. We besteden veel aandacht aan uw ontwerp. Leidend hierin zijn de persoonlijke gesprekken die we samen voeren. Tijdens deze gesprekken komen uw ideeën al ‘schetsend’ tot leven. Gedurende het ontwerp wordt er rekening gehouden met meerdere factoren, zoals de (mogelijke) kavelgroo%e, stand van de zon ten opzichte van de kavel, lich nval in de woning en houden we rekening met (toekoms ge) bewonerssa-menstelling. Uw persoonlijke smaak en wensen worden zodoende heel mooi zichtbaar in uw eigen ontwerp. Hierbij denken we ook graag met u mee met een interieurplan en een tuinontwerp.   Wanneer u akkoord bent, leggen wij het plan voor aan de Welstandscommissie van uw gemeente. Na goedkeuring welstand vragen wij de omgevingsvergunning aan en besteden we aandacht aan de laatste details. Als de omgevingsvergunning is verleend, starten we met de bouw. Doordat PRIMABOUW het proces in eigen hand houdt, vindt er een efficiënte voorbereiding plaats en wordt de doorloop jd van de bouw beperkt. Dit kan doordat een gedeelte van de woning vooraf geproduceerd wordt in de fabriek.   Een PRIMABOUW woning kan in twaalf weken gebouwd worden, inclusief badkamer, schilderwerk enzovoort! Wanneer de villa gereed is, en alles naar wens is wordt u uitgenodigd voor de oplevering en kunnen wij u feliciteren met uw prach ge nieuwe woning! 



 13 PRIMABOUW  tot in de details prima  project ontwikkeling en betaalbare BENq / Energie nulwoningen   programma 2018  
bouw uw droom In een paar stappen naar uw prima droom villa! Een pre'ge samenwerking en goede communica e met u vinden wij heel belangrijk. We begrijpen goed dat u  jdens de bouw graag regelma g hoort wat de stand van zaken is. En u wilt natuurlijk zeker weten dat de villa straks geheel voldoet aan uw woonwensen. Wij laten het bouwproces van uw nieuwe woning vlot verlopen.  Dit doen we door transparant en inzichtelijk te werken in een aantal stappen.  1-Aangename kennismaking 2-Schetsontwerp met prijsopgave 3-Defini#ef ontwerp en ‘Welstand’ 4-Omgevingsvergunning en aannemingsovereenkomst 5-De bouw 6-Oplevering  



 14 PRIMABOUW  tot in de details prima  project ontwikkeling en betaalbare BENq / Energie nulwoningen   programma 2018  
bouw uw droom Een kennismaking gesprek. Welkom! Wij luisteren goed naar uw wensen, ideeën en verwach ngen. Wij tonen u hoe wij uw wensen het beste kunnen realiseren. Dit maken wij zo concreet mogelijk door middel van onze modelwoningen in de showroom en ongekende keuze mogelijkheden: catalogus woningen of een eigen ontwerp met ons team  Het schetsontwerp met prijsopgave Op basis van uw wensen gaan wij aan de slag. Uiteraard binnen de voorschri*en van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan van de gemeente. Wij presenteren u vervol-gens het ontwerp en de prijs. U weet dus precies waar u aan toe bent.  Het defini#ef ontwerp en ‘Welstand’ In nauwe samenwerking met u werken we het schetsontwerp tot een gedetailleerd, defini ef ontwerp uit en leggen we diverse op es vast. Wanneer uw keuzes en aanpassingen van invloed zijn op de prijs, laten wij u dit direct weten. Wanneer u akkoord bent, leggen wij het plan voor aan de Welstandscommissie van uw gemeente.  De omgevingsvergunning en aannemingsovereenkomst Na goedkeuring welstand vragen wij de omgevingsvergunning aan. Gedurende de behandeling van de aanvraag, besteden we aandacht aan de laatste details. Vervolgens stellen we de aannemingsovereenkomst op tussen u en de PRIMABOUW bouwpartner. Bij PRIMABOUW weet u op ieder moment waar u aan toe bent.  De bouw Als de omgevingsvergunning onherroepelijk is, gaat het écht beginnen en starten we met de bouw. Wij bestellen het casco, de PRIMABOUW bouwpartner bereidt de bouw voor en legt de fundering. Hierna wordt binnen enkele weken het casco geplaatst. De a$ouw kan beginnen!  De oplevering Wanneer de villa gereed is, wordt een grondige kwaliteitscontrole uitgevoerd. Als alles naar wens is wordt u uitgenodigd voor de oplevering. Wij zijn pas tevreden als u tevreden bent!  
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Schuurwoning ADI Private homes PAA! Creëer uw eigen Droom Inspira e door PRIMABOUW Sector 3 Duurzame  Villa bouw 
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Schuurwoning BOIJ Private homes PAA!  Sector 3 Duurzame  Villa bouw 
Creëer uw eigen Droom Inspira e door PRIMABOUW 
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Villas Boei-Con  Private homes  Creëer uw eigen Droom Inspira e door PRIMABOUW 
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Pres ge Catalogus homes Creëer uw eigen Droom Inspira e door PRIMABOUW 
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Cloudis Cube 6 Catalogus homes Creëer uw eigen Droom Inspira e door PRIMABOUW 
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diverse Catalogus Homes Tradi onale     Wiekend           Vintage    Tableau 1                                     Standardo Catalogus homes 



 21 PRIMABOUW  tot in de details prima  project ontwikkeling en betaalbare BENq / Energie nulwoningen   programma 2018  
bouw uw droom Prima woning wordt gebouwd met solide materialen.  Deze materialen hebben een kwaliteit die u van ons mag verwachten.  De uitstraling van uw woning Ons prima team staat klaar om u tot in prima detail te informeren, adviseren en begeleiden bij het realiseren van uw droomhuis!  Wij nodigen u graag uit in onze showroom voor een kop koffie en heel veel  prima woon keus    De standaard lijst met  waar uw woning  vanaf wordt gebouwd in grote lijnen :     1– fundering op staal , vorstvrij aangelegd  -600mm MV. , peil op standaard =o en zit 750mm boven vorst vrije grens funderings aanleg, deels de          installa es , standaard grondwerk, aanslui ng HWA op sloot, riolering is meerwerk bij 1 m vanuit de fundering, de aansluit voorschri*en zijn per ge-           meente anders     2- casco met isola e R= 7  , nog zonder kozijnen en afwerkingen     3- binnen afwerkingen, glad afgewerkt,  stompen binnendeuren   
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A$ouw producten en gsk 3*   Kunststof  deur                           volhouten deur                                beslag                          volhouten deur              Aluminium kozijn   aluminium volhouten profiel       triplle glas  kunststof                triplle glas kunststof kleur                triplle glas vol hout  

bouw uw droom          Standaard  Tripple glas  kunststo5ozijn Op e aluminium u=0.7w/m2K Op e hout kozijn met alu buiten opleg  
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bouw uw droom Standaard isola e R=8 1.Rigips 10mm Met of zonder installa e zone 40mm 2.obs3 10mm 3.dampstop membraan 4.construc e met minerale wol 5.osb3 10mm 6.eps/neopor 100mm 7.vlies en spachtelputz Super isola e pakket vloeren en daken 
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bouwconstruc e           

bouw uw droom 
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Villa Intermezzo Private homes in aanbouw Creëer uw eigen Droom Inspira e door PRIMABOUW 



 26 
Ook binnen in uw woning wilt u kwaliteit, daarom hee* Primabouw  gekozen voor mooie duurzame materialen die kwaliteit uitstralen. Buiten kwaliteit is comfort bin-nen uw woning enorm belangrijk, daarom hebben wij gekozen voor vloerverwarming op de gehele begane grond en op de verdiepingen. cht thuis komen kan alleen als het interieur naadloos aansluit op de bewoners. Voor de meeste mensen is het inrichten van een huis geen dagelijkse bezigheid, daar-om adviseren de interieurarchitecten van Primabouw graag van A tot Z. Een advies geheel op maat gemaakt, waarbij we de persoonlijke smaak van onze opdrachtge-ver voorop stellen. Bij Primabouw kunt u in alle rust rondkijken, sfeer proeven, ideeën opdoen en bekijken welke mogelijkheden er allemaal zijn.  Totaalplaatje Van het eerste idee tot en met het laatste detail Primabouw biedt het totaalplaatje! Wij beginnen met het inventariseren van uw wensen en ideeën, daarop volgt een advies waarna ze het concept voor u uitwerken. En uiteraard kunnen zij dit advies ook uitvoeren. Of het nu gaat om vloeren – meubels – verlich ng – raambekleding of wandbekleding, Primabouw hee* alles in huis om het plaatje compleet te maken. Zelfs de laatste puntjes op de ‘i’ kunnen door worden verzorgd. Door middel van een styling aan huis maken we het geheel af met bijzondere accessoires. PRIMABOUW  tot in de details prima  project ontwikkeling en betaalbare BENq / Energie nulwoningen   programma 2018  

bouw uw droom Prima interieur 



 27 PRIMABOUW  tot in de details prima  project ontwikkeling en betaalbare BENq / Energie nulwoningen   programma 2018  
bouw uw droom  Prima keuken & sanitair Design De mooiste keukens en badkamers zijn een verlengstuk van de s jl van uw woning.   Tijdens het ontwerp van uw woning adviseert Primabouw  u graag hoe u deze s jl verder kunt doorvoeren in uw keuken en sanitair.   Omdat Primabouw precies weet hoe uw woning is ontworpen, kan hij ook een perfect passend ontwerp maken, gebaseerd op uw eisen en wensen, én voorzien van de laatste trends en de nieuwste apparatuur.  Begeleiding Primabouw biedt betaalbaar keuken- & bad design, speciaal voor u ontworpen. U vindt hier gegarandeerd de keuken en badkamer van uw dromen! Vanaf het uitwerken van uw badkamer- en keukenideeën tot de uiteindelijke oplevering, bent u bij Primabouw aan het juiste adres.   Primabouw begeleidt u in het hele traject, van ontwerp, de montage en het volledig werk klaar opleveren van de nieuwe keuken en badkamer. Voor een persoonlijk en vrijblijvend advies bent u van harte welkom! 
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Prima Interieur voorbeelden           

bouw uw droom 



 29 PRIMABOUW  tot in de details prima  project ontwikkeling en betaalbare BENq / Energie nulwoningen   programma 2018  
bouw uw droom  Prima duurzaamheid BENq Nul energie woning, vooruit zonder aardgas! Duurzaamheid Er zit een standaardpakket duurzaamheidsmiddelen in de m2 prijs vanaf 100m2 NVO. Goed geïntegreerde zonnepanelen een verlengstuk van de s jl van uw woning. Subsidie krijgt u terug op basis van de btw ( 2018).  Tijdens het ontwerp van uw woning adviseert Primabouw  over het integreren van warmtepompen met vers water boilers in het ontwerpplan.  De warmtepompen zijn van hoogste kwaliteit, 100% monovalent op basis van een du-valente inzet .   Omdat Primabouw precies weet hoe uw woning is ontworpen, kan hij ook een perfect passend ontwerp maken, gebaseerd op uw eisen en wen-sen.  Er wordt goed gekeken naar uw elektrische verbruik en warm water verbruik eventueel stookgedrag, welke allemaal van invloed zijn op het jaarlijkse effec eve opbrengst van zonnepanelen.  Begeleiding Primabouw biedt betaalbare duurzame middelen speciaal voor u ontworpen.   Primabouw begeleidt u in het hele traject, van ontwerp, de montage en het volledig werk klaar opleveren van de nieuwe keuken en badkamer. Voor een persoonlijk en vrijblijvend advies bent u van harte welkom! 
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Kwaliteits  duurzame producten Buiten opstelling Ecopomp 9LMW240 Agarant   / warmtepomp energie diagram thermisch vermogen COP   / opstelling van warmtepompen onderdelen  /      Ecopomp 9LMW240 Agarant  subsidie   

         
bouw uw droom BENq en Nulenergie woning. Aardgas vrij dat kan met  PRIMABOUW , levert  kwaliteits zonnepanelen en warmtepompen  te samen met super geïsoleerde woning. Indak/voldak zonnepanelen BENq en Nulenergie woning                               MJ solar Import zonnepanelen op platdak                                                               MJ solar Import zonnepanelen op schuindak                                                             



 31 PRIMABOUW  tot in de details prima  project ontwikkeling en betaalbare BENq / Energie nulwoningen   programma 2018  
bouw uw droom Prima tuin Tuinen creëren om van te genieten, elke dag van het jaar. Dat is wat we doen bij  Primabouw. Soms groot en weelderig, dan weer compact en knus. Alles is mogelijk. Eén ding hebben onze tuinen gemeen: ze zijn helemaal naar uw wens, tegelijk verrassend en al jd van de beste kwaliteit. Hoe groot of klein uw wensen ook zijn, wij ontzorgen u helemaal. Met veel liefde voor het vak realiseren onze hoveniers een tuin waarin u zich thuis voelt!  Een droomtuin bij uw droomhuis Bij het ontwerpen van uw droomvilla hee* u volop keuzes te maken: indeling, materialen, afwerking. Grote kans dat u zich daarom nog niet hee* verdiept in het ont-werp van uw tuin. Toch is het juist in deze fase belangrijk om ook alvast over uw tuin na te denken. Primabouw denkt graag met u mee! Uw wensen kunnen dan met-een worden verwerkt in het ontwerp van uw huis. Zoals bijvoorbeeld kabels en leidingen voor tuinverlich ng en -beregening of een onderheid terras. Zo wordt uw tuin echt onderdeel van uw nieuwe woning.  Naar de tekentafel Daarom schui* Primabouw  jdens de ontwerpfase van uw woning graag aan in de showroom van PRIMABOUW. Hoe ziet u uw droomtuin voor zich? Strak of sierlijk? Kindvriendelijk? Een sfeervolle veranda of misschien wel een zwembad? Alles is mogelijk. Boordevol inspira e gaan zij vervolgens om de tafel met de professionele tuinarchitecten waar Primabouw  mee samenwerkt. Het resultaat? Een Prima tuinontwerp waarin u al uw wensen terugziet en tegelijker jd verrast wordt met vernieu-wende ideeën. Zo wordt uw Prima droomtuin werkelijkheid!  
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Casa Santa Fe Nm Private homes eigen ontwerp Creëer uw eigen Droom Inspira e door PRIMABOUW 



 33 Package deals :  isola e waarde Rc=7  /  fundering op staal /  standaard binnen en buiten afwerking  / installa es  / warmtepomp  L-W   A+ ISDE  inverter  / H-boiler / BENq  woning  / zonnepanelen  Niets van deze uitgaven mag geen enige manier worden vermenigvuldigt zonder schri*elijke toestemming van PRIMABOUW Industries /  PAA! , ir. Jan Pruijn , 2018. 
S#ch#ngskosten bouw uw droom            Uw totaal budget Uw totaal budget Prijs voor het ontwerp  volgens de technische omschrijving van PRIMABOUW bv.  € .......................... Financiering Taxatiekosten Hypotheekkosten Notariskosten Grond- en bouwrente € .......................... € .......................... € .......................... € .......................... Bouwkavel Aankoop van uw bouwkavel Verkennend bodemonderzoek (schoongrond verklaring) Indien u uw bouwkavel koopt, adviseren wij u dit te kopen met een verkennend bodemonderzoek (schoongrond verklaring). Indien u dit niet hee*, kunnen wij dit uiteraard voor u verzorgen. Afvoeren grond en par#jkeuring grond (AP.04) Indien uw bouwkavel geen ruimte biedt om de ontgraven grond op te slaan, dient u rekening te houden met het afvoeren van de grond. Hiervoor dient een AP.04-keuring te worden uitgevoerd. Slopen en afvoeren woning of opstanden (incl. asbest indien van toepassing)  Indien u een bouwkavel koopt met een bestaande woning of opstand, en dient deze te worden gesloopt en afgevoerd, dan is een asbes nventarisa erapport noodzakelijk. Bouwrijp maken van het bouwkavel Om uw woning te kunnen bouwen moet de bouwkavel goed bereikbaar zijn. Wanneer uw bouwka-vel slecht toegankelijk is en vol staat met struikgewas of bomen, dient uw bouwkavel bouwrijp gemaakt te worden. € .......................... € .......................... € .......................... € .......................... € .......................... 

Kosten ten behoeve van nutsvoorzieningen Bouwaanslui#ng water Bouwaanslui#ng elektra Verbruikskosten water en elektra #jdens de bouw Defini#eve aanslui#ng elektra Defini#eve aanslui#ng water Defini#eve aanslui#ng gas Defini#eve aanslui#ng telefoon Defini#eve aanslui#ng televisie Aansluiten vuil en schoonwaterriool van woning tot erfgrens Genoemde bedragen zijn richtbedragen, inclusief 21% BTW, en zijn gebaseerd op 6 meter afstand van  woning tot erfgrens. Bedragen kunnen afwijken per gemeente en bouwloca e. PRIMABOUW vraagt de aanslui ngen aan bij de desbetreffende nutsbedrijven en coördineert alle werkzaamheden. € € € € € € € € € 1.100,- 950,- 1.500,- 1.100,- 900,- 1.400,- 0,- 200,- 600,- Leges Gemeente Leges voor toetsing door de welstandscommissie, ca. 0,2% van de bouwsom Leges voor toetsing aanvraag omgevingsvergunning, ca. 2 à 3% van de bouwsom  Genoemde percentages kunnen verschillen per gemeente. Voor beter inzicht op de leges in uw ge-meente kunt u www.bouwleges.nl raadplegen. € .......................... € .......................... Vergunningsonderzoeken Aanvragen waterschapsvergunning Aanvragen sloopvergunning  (inclusief asbest inventarisa#erapport) Opstellen geluidsberekening Opstellen brandoverslagberekening Opstellen archeologisch onderzoek Opstellen infiltra#eberekening A@ankelijk van de loca e van uw woning en de bebouwing op het bouwperceel kan het  Noodzakelijk zijn dat we bovenstaande onderzoeken aanleveren bij de gemeente. € .......................... € .......................... € .......................... € .......................... € .......................... € .......................... 
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                       Villa Alain  Private homes eigen ontwerp  Bijzonderheden:Onder architectuur ontworpenop basis van cliënt wensen Nulenergie woning EPN=-0,14 / Rc=9Bouwstart voorjaar 2017, duur 4 maanden geheel klaarVilla Alain 275m2 
PAA!Pruijn Architectuur Atelier SBA reg.nr. 1.890601www.dearchitekt.nlInternationaalingenieurs en architectenbureauRotterdam

Creëer uw eigen Droom Inspira e door PRIMABOUW 



 35 Package deals :  isola e waarde Rc=7  /  fundering op staal /  standaard binnen en buiten afwerking  / installa es  / warmtepomp  L-W  A+ ISDE  inverter  / H-boiler / BENq  woning  / zonnepanelen  Niets van deze uitgaven mag geen enige manier worden vermenigvuldigt zonder schri*elijke toestemming van PRIMABOUW  /  PAA! , ir. Jan Pruijn , 2018. 
S#ch#ngskosten  

bouw uw droom            Bestemmingsplanprocedure Bestemmingsplanprocedure Indien uw woning niet past binnen de kaders van het huidige bestemmingsplan, dient hiervoor een  bestemmingsplanprocedure te worden doorlopen. PRIMABOUW kan deze bestemmingsplanprocedure  compleet voor u verzorgen. PRIMABOUW hee* een planoloog in huis die deze procedure van A tot Z  begeleidt. € .......................... Bijkomende kosten fundering Bijkomende kosten “stroken” fundering Het is mogelijk dat er na het sonderings- en funderingsadvies blijkt dat diepere fundering,  zwaardere fundering, extra grondwerk, bemaling en/of grondverbetering noodzakelijk is. Bijkomende kosten “palen” fundering Indien uit de sondering blijkt dat we geen strokenfundering kunnen toepassen, omdat de  draagkrach ge grondlagen te diep zi%en, passen we een palenfundering toe. € .......................... € .......................... Exterieur Specifieke bewonerswensen exterieur Uw woning kan nog mooier worden door het toepassen van uw specifieke wensen. U kunt dan denken aan  verfraaiingen in het metselwerk, spekbanden, gemetselde schoorstenen, metselwerk sausen,  stukadoren, houten gevelbe mmering, roeden in de gevelkozijnen, andere (voor- en achter-)  buitendeuren en deurbeslag, rolluiken, screens,horren, dakramen etc.  Alles wordt tot in detail met u doorgenomen. € .......................... Inrich#ng tuin Inrich#ng tuin (aanleg tuin, terrassen, oprit, zwembad, bijgebouw, etc.) € .......................... Interieur Specifieke bewonerswensen interieur Ook uw specifieke wensen voor het interieur nemen wij tot in detail met u door. Hierbij kunt u denken aan  andere op es voor trappen, binnendeurbeslag, tegelwerk, sanitair, vloerplinten, binnendeuren, etc. Inrich#ng keuken Haard(en) Binnenschilderwerk € .......................... € .......................... € .......................... € .......................... 
Wandafwerkingen Behangwerk, spachtelputz, sausklaar stucwerk, dekkend sausen Plafondafwerkingen Verlaagd plafond, sausklaar stucwerk, dekkend sausen Vloerafwerkingen Parket, tegels, laminaat, tapijt, etc. Stoffering Gordijnen, vitrage, rolgordijnen, etc. Inrich#ng woning € .......................... € .......................... € .......................... € .......................... € .......................... Installa#es Specifieke bewonerswensen installa#es We nemen de installa es tot in detail met u door. Ook hier kunt u uw specifieke wensen kenbaar maken.  U kunt denken aan aanvullend elektrawerk, alarminstalla e, domo ca, aanvullende wensen,  energiezuinigheid / duurzaamheid, etc. € .......................... Totaal € ...................... 
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 Partners  bouw uw droom          
Package deals:  isola e waarde Rc=7 / fundering op staal / standaard binnen en buiten afwerking / installa es /warmtepomp L-W  A+ ISDE  inverter / H-boiler BENq  woning / zonnepanelen  Niets van deze uitgaven mag geen enige manier worden vermenigvuldigt zonder schri*elijke toestemming van  PRIMABOUW Industries  /  PAA! , ir. Jan Pruijn , 2018. 

        Industries  



 37 PRIMABOUW  tot in de details prima  project ontwikkeling en betaalbare BENq / Energie nulwoningen   programma 2018  
bouw uw droom Bedrijfsorganisa#e  van PRIMABOUW   Industries en samenwerkende partners  PRIMABOUW  prima Industries  is  een duurzaam ontwikkeling-, investering- en  aan-nemingsbedrijf  Voor een  turnkey . PRIMABOUW prima Industries  is de overkoepelende  organisa e die samenwerkt met bedrijven  : — MJ Solar  Import   voor  PV zonnepaneel systemen — Ecopomp.one warmtepompen ISDE lijst — Architecten en ingenieurs bureau  PAA!    Pruijn Architectuur Atelier met registreert SBA architect  1890601163 — ECOSIP duurzaam basis  voor SIP Mgo panelen — De Houtskeletbouw fabriek voor Houtskelet bouw elementen — Praesenteco bv  voor duurzame project ontwikkeling  
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 Society Catalogus homes Creëer uw eigen Droom Inspira e door PRIMABOUW 


