Wilt u ook consumentgerichte,
duurzame architectuur in uw gemeente?
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www.webuildhomes.nl
BETAALBARE ARCHITECTUUR
• Bibliotheek met ruim 60 ontwerpen in DO
• Ruim 20 gerenommeerde architectenbureaus
als Mecanoo, Hertzberger, Architecten Cie
• Hoge kwaliteit door 3D bouwmodel (BIM)
• Vanaf € 150.000,- VON *

SIMPEL EN SNEL PROCES
• WBH kan met 60 kant en klare ontwerpen binnen 4 weken
in de verkoop
• Binnen een jaar van start verkoop naar oplevering
• Simpel en leuk proces voor de klant
• Minder dan 17 weken bouwtijd

ENERGIENEUTRAAL - NOTANUL
notanul

• Winnaar prijsvraag niaNesto (energienotanul)
• Van energiezuinige woningen tot energieopwekkend
beschikbaar in elk project

ALLES IN HUIS
• WBH zet uitgedacht sales en marketing apparaat in
• Kwalitatieve indiening van stukken en professionele
afhandeling bouw- en ontwikkelproces
• WeBuildHomes Ontwikkeling BV als heldere
contractpartner

KEUZEVRIJHEID

60

• Keuze uit ruim 60 ontwerpen die allemaal echt even
anders zijn
• Koper kiest kavel en droomhuis op basis van smaak,
woonwensen en budget

Webuildhomes.nl disrupts the
traditional construction firms...”
Wassili Bertoen - Deloitte Innovation

Het is heerlijk wonen en we zijn elke
dag superblij om weer thuis te komen
in ons WeBuildHomes huis!”
Enthousiaste kopers Davy en Sheila
(Project Isabellaland, Den Haag)

Wilt u ook betaalbare, individuele architectuur in uw stad? Neem voor vragen en meer informatie contact op met Lisa Barkey (Lisa.barkey@webuildhomes.nl) of bel 020-6306586
WeBuildHomes l Herengracht 520 1017 CC Amsterdam

www.webuildhomes.nl
tel. 020 3144469

WeBuildHomes combineert gemak en
persoonlijke wensen. Uit de collectie
huizen kun je geheel naar eigen
smaak en specifieke behoefte een
woning kiezen en inrichten. Dat past
bij divers Zuidoost!”

WAT IS WEBUILDHOMES?
WeBuildHomes is een
revolutionair woonconcept dat
huizen en straten een identiteit
geeft. Hoe? Eigenlijk heel
simpel: Door het bieden van een
online bibliotheek vol met door
architecten ontworpen betaalbare
rijtjeshuizen.

Emile Jaensch ( Foto: George Maas )
Portefeuillehouder Ruimtelijke Ontwikkeling Amsterdam Zuidoost

Gerenommeerde
architectenbureaus

Toekomstige huizenbezitters
kiezen uit die bibliotheek een
uniek huis dat past bij hun smaak,
woonwensen en budget. De
architect ontvangt royalties voor
het ontwerp en WeBuildHomes
regelt verder alle ontwikkel- en
bouwprocessen. Dat levert huizen
op waarin mensen willen wonen
en straten waarin mensen willen
leven. Zo simpel kan revolutie zijn.
Ook in uw gemeente!

WEBUILDHOMES IN BEELD

Vele gerenommeerde
architectenbureau’s zijn al bij
WeBuildHomes aangesloten.
Zo haalt u toparchitecten en
architectuur naar uw woonwijken
toe. Dat is consumentgericht
bouwen met zekerheid van
kwaliteit!
Een kleine selectie van onze
toparchitecten:
NL Architects, Atelier Herman
Hertzberger, Mecanoo, Studio
Ninedots, space&matter,
Architecten Cie en vele anderen!

Wij geloven in WeBuildHomes,
wonen is immers hyperpersoonlijk.
Maar waarom is dan toch ieder
huis in Nederland hetzelfde?”
Betrokken architectenbureau KRFT.

WEBUILDHOMES IN
UW GEMEENTE

Uitgangspunten

Door het slimme, leuke en
eenvoudige proces heb je met
WeBuildHomes snel resultaat.
Binnen een jaar kunnen
wij van start verkoop naar
oplevering! Hiernaast onze basis
uitgangspunten, maar we zoeken
altijd naar de best passende
samenwerkingsvorm per partner.

Inbegrepen o.a.

Een huis dat
energie levert
Met WeBuildHomes kies je
voor duurzaam. Naast de
standaard energiezuinige
woningen biedt WeBuildHomes
ook energieneutrale en zelfs
energienota-nul huizen aan. Kiest
de klant voor notanul, dan betaalt
hij geen energielasten meer. Zo
krijgen kopers betaalbaar de keus
om hun huisvesting volledig te
verduurzamen.

Project WeBuildHomes te Den Haag Isabellaland

• ABC levering
• Start bouw bij 70%
• Vanaf 10+ rijtjeshuizen
• Kavelbreedte 5,60m-5,70m
• Voorkeur welstandsvrij, filters
op bibliotheek in afstemming
met welstand mogelijk
• WBH Ontwikkeling BV als 1
heldere contractpartner

• Honoraria architect,
constructeur, adviseurs
• Aansluitkosten
• Leges
• Sanitair en tegelwerk
• Sales en Marketing kosten

WeBuildHomes innovation event 2014

Technische Omschrijving
• Prefab beton casco
• Vloerverwaming
• EPC 0,4-0,0
• Woningborg
• Energie neutraal en notanul
beschikbaar
• Vanaf 89m2 GBO
• FSC keurmerk

Blije kopers!

Kwalitatieve afwerking zijgevels

