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Gefeliciteerd met uw keuze om een optie te nemen op één van de fraaie 

appartementen in project ‘Vlijtborg’ in Bedum!

U wordt binnenkort uitgenodigd door de kopersbegeleiders van Woonwensfabriek. 

Zij begeleiden u bij het zo optimaal als mogelijk invullen en opleveren van uw 

appartement.  

Met het label WoonGereed van Woonwensfabriek heeft u hierbij vólop keuze. 

In ons Inspiratiecentrum in Assen vindt u alles op het gebied van smarthome, 

sanitair en tegelwerk, keukens, styling, stoffering en inrichting. 

In deze brochure vindt u maatwerkpakketten die alvast voor u zijn samengesteld. In 

verband met verschillende woningtypes kunnen deze pakketten per appartement 

van elkaar verschillen.

Wij wensen u veel plezier bij het samenstellen van uw droomappartement!

Het team van Woonwensfabriek. 

VLIJTBORG BEDUM 
VERHUISKLAAR OPLEVEREN MET 
WOONGEREED



FREMA
SMART HOME

In het plan verwerken we alle wensen en eisen tot 

een concreet advies. We beschrijven de verschillende 

mogelijkheden voor je huis. Denk daarbij bijvoorbeeld 

aan verlichting, verwarming, beveiliging, multimedia,- 

audio en wifi in huis en of tuin.

Het Smart Home 
advies is een compleet 
persoonlijk plan en 
altijd maatwerk. 
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De Walli schakelaars en stopcontacten is een 

complete serie, waarmee een consistent design 

en esthetiek wordt behouden. De slimme- en 

klassieke stopcontacten en schakelaars hebben 

hetzelfde design en hoogwaardige kwaliteit voor 

een ongekende gebruikerservaring. Elk apparaat uit 

de serie wordt gekenmerkt door een aantrekkelijke 

en praktische LED ring die aangepast kan worden. 

De slimme elementen van de Walli serie biedt 

geavanceerde mogelijkheden met andere slimme 

apparaten.

Een stijlvolle stap naar de toekomst
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De Home Center 3 combineert de meest populaire functies op het gebied van 

hardware en UX. Het apparaat ontwikkeld in nauwe samenwerking met FIBARO 

gebruikers, installateurs en vertegenwoordigers. Integreer FIBARO met meer dan 

2000 producten van derden die werken op basis van verschillende communicatie 

protocollen. Bedien eenvoudig verschillende oplossingen zoals verlichting, 

rolgordijnen, HVAC, alarm-, bewaking- of water systemen. Alles is te bedienen met één 

druk op de knop, een handgebaar of een spraakcommando. 

Ontdek de nieuwe FIBARO Home Center 3
de meest geavanceerde smart home 
controller



Een film kijken op de bank, met daarbij het perfect 

gedimde licht voor de juiste sfeer? Of een gezellig 

diner met sfeervolle, warme verlichting? Je kunt dit 

gemakkelijk werkelijkheid maken doormiddel van 

SmartHome verlichting. Of je nu graag opstaat met 

helder, koel licht, of juist graag iedere kamer een 

andere, unieke sfeer wilt geven door middel van 

gekleurd licht: door het gebruik van SmartHome 

lampen, kun je jouw verlichting altijd en overal naar 

wens instellen en aanpassen.  

SmartHome verlichting

Camera’s

Alarm

Verlichting

Verwarming

Gordijnen / Zonwering

Rolluiken

En nog veel meer!

Maak uw huis smart FR
EM

A
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KELLER KEUKENS B.V.
JOUW PERSOONLIJKE 
KEUKEN

We voelen ons persoonlijk betrokken. Dat is onze drive. 

Mooi is voor iedereen anders. Daarom bieden we zoveel 

mogelijk keuzes in stijlen, kleuren en afwerking. 

Zo maken wij mooi persoonlijk.

Mooie keukens bereikbaar 
maken, daar staan wij 
elke dag voor op. 
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De moderne woonstijl is onder te verdelen in

verschillende stromingen, zoals Scandinavisch design, 

Italiaans design en uiteraard Dutch design. Ze hebben 

in ieder geval gemeen dat het interieur minimalistisch, 

strak en tijdloos is ingericht. Strakke lijnen, rechte hoeken 

en gebruik van natuurlijk licht. In het moderne interieur 

is plek voor vernieuwing, kunst en een mooie afwerking 

met bijzondere details. Veel gebruikte materialen in een 

modern interieur zijn metaal, aluminium, chroom, glas, 

(hoogglans) kunststof, leer, hout en staal. De basiskleuren 

zijn neutraal en sober met opvallend gekleurde accessoires 

en/of wanden en markante kunstwerken. Of zoals bij 

Scandinavische stroming (koele) pasteltinten.

Modern

Veel mensen houden van een sfeervol, landelijk 

interieur. Hierin staan het buitenleven, nostalgie, 

comfort en handwerk centraal. De landelijke 

woonstijl weerspiegelt het romantische plaatje van 

dat leuke, oude boerderijtje op het platteland in je 

eigen interieur met veel karakteristieke kenmerken 

zoals pure (bouw)materialen en balkenplafonds. 

De landelijke woonstijl wordt ook moderner, maar 

toch nog steeds met doorleefde objecten met 

een ziel, zoals brocante en karakteristieke details. 

Kenmerkend is het gebruik van veel natuurlijke 

materialen zoals hout, steen, grove structuren, 

linnen, katoen, kalk, riet en sobere kleuren. 

Accessoires zoals kussens en plaids geven de ruimte 

sfeer en warmte.

Landelijk

WOONGEREED

Deze stijl zien we vaak in oude gebouwen of 

lofts. Het uitgangspunt is een open ruimte 

waarin nog constructiedetails zichtbaar zijn 

met betonnen of bakstenen wanden. Deze 

stijl kenmerkt zich door strakke lijnen en het 

gebruik van eerlijke en industriële materialen 

zoals metaal, beton, steen en grof hout. Als 

accessoires worden vaak (vintage) objecten 

gebruikt die niet altijd functioneel zijn, maar 

wel een stoere uitstraling hebben. Denk aan 

de grote fabriekslampen. De vloeren zijn 

vaak sober en trekken geen aandacht. Net 

als het kleurenpallet bij deze woonstijl; wit, 

zwart enalle grijstinten daartussenin. Als 

accentkleur wordt vaak een primaire kleur 

toegevoegd, zoals geel of rood.

Industrieel
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Black 
Cottage
Woonstijl: Landelijk. 

Trends: Industriële details, kleur zwart, koper.

Model

Zuylen 

Kleur

structuurlak zwart 

(NCS	S	9000-N)

Aanrechtblad:  
composiet,

80 mm dik.

In structuurlak 
uitgevoerde houtfineer 

keuken.
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Brooklyn 
Brick
Woonstijl: Industrieel. 

Trends: Roest kleuren, mat, zwart, rood.

Model

Crystal 

Kleur

structuurlak zwart 

(NCS	S	9000-N)

Aanrechtblad: 
keramiek,

50 mm dik.

In structuurlak  
uitgevoerde strakke deur.
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City 
Chic
Woonstijl: Modern. 

Trends: Warm hout, mat zwart, 

cognac kleur, marmer.

Model

GL2000 

Kleur

warm eiken

Warm eiken.

Aan-
rechtblad: 
marmer 

wit.
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Keukenopstelling
Woonstijl  modern

Melamine Elba in de kleur IJs

Melamine	met	greep	522	en	Greenpanel®	

werkblad in Rocky. U heeft voor alle elementen 

de keuze uit diverse kleuren.

Incl. Siemens apparatuur:

 9 Oven met magnetronfunctie

 9 Koelvriescombinatie

 9 Inductiekookplaat

 9 Wandschouwkap zonder motor

 9 Vaatwasser
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Keukenopstelling
Woonstijl  landelijk

Melamine Elba in de kleur 
Magnolia

Melamine	met	greep	663	en	Greenpanel®	

werkblad in Oud Eiken. U heeft voor alle 

elementen de keuze uit diverse kleuren.

Incl. Siemens apparatuur:

 9 Oven met magnetronfunctie

 9 Koelvriescombinatie

 9 Inductiekookplaat

 9 Wandschouwkap zonder motor

 9 Vaatwasser

12

Keukenopstelling
Woonstijl  industrieel

Melamine Elba in de kleuren 
Walnoot verticaal en Basalt.

Melamine	met	greep	653	en	Greenpanel®	

werkblad in Marmer Wit. U heeft voor alle 

elementen de keuze uit diverse kleuren.

Incl. Siemens apparatuur:

 9 Oven met magnetronfunctie

 9 Koelvriescombinatie

 9 Inductiekookplaat

 9 Wandschouwkap zonder motor

 9 Vaatwasser

Keukenopstelling
Woonstijl modern

Keukenopstelling
Woonstijl industrieel

Keukenopstelling
Woonstijl landelijk
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Uw apparatuur, kraan en spoelbak
Standaard bij uw keuken inbegrepen

Siemens	Combimagnetron	900W

CM585AMS0

Siemens PureInduction touch control

EU645BEB2E

Siemens wandschouwkap, motorloos

LC60BA530

Siemens Inbouwvaatwasser

SN614X03AE

Siemens Inbouwkoelkast met vriesvak

KI20LV20

Splash	100	spoelbak

vierkant met korfpl

Grohe	Eurosmart	2

keukenkraan

Uw apparatuur, kraan en spoelbak
Standaard bij de keuken inbegrepen



VINKE BEILEN
INTERIEURADVISEURS
EN INRICHTERS

Je vindt mooi wonen belangrijk. Wilt dagelijks met 

een glimlach je huis betreden. En altijd uitgerust en 

opgeladen de achterdeur weer achter je dichttrekken. 

Maar hoe word je nou helemaal verliefd op je interieur? 

Jouw favoriete woonstijl 
als vertrekpunt
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Het combineren van verschillende 

vormen en materialen zoals hout, staal 

en beton zorgt ervoor dat het geheel 

naast de gekozen zachte stoffen op de 

zitmeubelen, een tikkeltje stoer karakter 

krijgt. Dr draaimeubelen vormen in 

deze opstelling de finishing touch in het 

speelse interieur.

Producten
Speels en stoer
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Op zoek naar een meer speelser en persoonlijk 

interieur maar toch met een moderne touch? Met dit 

moodboard is goed zichtbaar hoe deze sfeer gecreëerd 

is. Door kleuren met een frisse basis te gebruiken 

komen accenten goed tot zijn recht. Hier is gekozen 

voor verschillende aarde tinten waarmee we een cozy 

en vlot interieur creëren. Het gebruik van extra kleuren 

zorgt ervoor dat er een mooie balans ontstaat in het 

kleurenpallet.

Woningstijl - Budget
Speels, toch modern

De eyecatcher aan de muur komt extra mooi tot zijn recht 

doordat er met verf en tapijt een rustige doch warme basis is 

gemaakt. Het dessin behang van Eijffinger, de verschillende 

kleuren, het gebruik van zowel harde als zachte materialen en 

het toevoegen van persoonlijke elementen zorgen voor een 

speelse sfeer.

Warmte door zowel kleur als materiaal

De ronde eettafel geeft niet alleen een 

ruimtelijk effect, de looppaden zijn ook 

wezenlijk ruimer en zorgen voor meer 

bewegingsruimte tussen de meubelen 

door. Een draaifauteuil zorgt daarnaast 

ook voor meer functionaliteit in de 

ruimte. Extra brede jaloezien hebben 

niet alleen een modern uiterlijk, ze zijn 

vooral heel praktisch toepasbaar doordat 

het lichtinval goed regelbaar is en ze 

gemakkelijk vet en stofvrij gemaakt 

kunnen worden.

3D ontwerp budget
Speel, toch modern
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Chique en toch een warme 

uistraling door het gebruik van 

sobere kleuren in het interieur 

creëren tot in detail het gevoel van 

luxe. Eyecatchers komen door het 

gebruik van een rustige basis extra 

goed tot zijn recht en ook hierin is 

de persoonlijke touch van de klant 

onmisbaar.

Woningstijl - Premium
Stijlvol en modern

Om de rust te bewaren in deze stijlvolle 

en toch moderne sfeer, kan er worden 

gecombineerd met verschillende materialen. 

Om deze uitstraling te behouden, is het 

belangrijk dat de tinten van de verschillende 

materialen op elkaar afgestemd worden. Zo 

wordt een warme basis snel gecreëerd met 

een pvc houtlook en kan raambekleding voor 

eigentijdse accenten gebruikt worden.

Materialen

Meubelen zijn onmisbaar in elk 

interieur en de juiste keuze maken kan 

lastig zijn. In deze stijlvolle en moderne 

sfeer passen de luchtige meubelen 

erg goed. Het luchtige karakter wordt 

bereikt door strakke, fijne lijnen met 

een open hoge poot waardoor het 

meubel minder massief oogt en meer 

boven de grond ‘zweeft’. Ook hierbij 

liggen de tinten van de verschillende 

materialen weer dichtbij elkaar.

Producten 
Luchtig met karakter

Spelen met de indeling van de meubelen 

wordt extra inzichtelijk zodra het in 3D staat. 

Een ruime slaapkamer behoudt zijn functie en 

aangrenzende kleinere kamer wordt gebruikt 

als inloopkast waardoor er een luxe uitstraling 

ontstaat. Een luchtig karakter creëren we ook 

door zwevende meubelen te gebruiken en meer 

ruimte tussen de eethoek en zithoek te houden 

door de tafel tegen de wand te plaatsen. Een 

open metalen zuil met daarop een persoonlijk 

kunstwerk maakt het geheel helemaal af.

3D ontwerp premium
Stijlvol en modern



Raab Karcher heeft een ruim aanbod van stijlvolle tegels 

en tegelproducten, sanitair en keukens. Onze vakkundige 

specialisten op het gebied van badkamers, keukens en 

sanitair helpen u graag bij het inrichten van uw woning. 

Zo zorgen wij ervoor dat uw huis er van buiten en van 

binnen perfect uitziet.

16

RAAB KARCHER
VILLEROY & BOCH
BADKAMERS

WOONGEREED

Voor het tegel en sanitair pakket Comfort hebben Raab 

Karcher en Woongereed gekozen voor vloertegels in 4 

kleuren in het formaat 30x30 cm en de wandtegels in mat wit 

of glans wit in het formaat 20x40 cm. Het sanitair is van hoog 

niveau. Zo beschikt elk appartement over een inloopdouche 

met regendouche, een wandcloset en een badmeubel van 80 

cm breed met 2 laden, leverbaar in 3 kleuren en een spiegel 

met verlichting.

Comfort pakket
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Voor het Luxe pakket (meerprijs) worden de 

vloertegels uitgevoerd in de afm. 60x60 cm en de 

wandtegels in de afmeting 60x30 cm. Verder wordt 

de badkamer voorzien van een drain goot in het 

douchegedeelte, een badmeubel van 120 cm met 

4 laden en een dubbele wastafel met 2 kranen, 

uiteraard ook weer leverbaar in 3 kleuren, luxe 

toilet, electrische designradiator en een luxe fontein-

combinatie in het toilet.

Luxe pakket



Met grote zorg heeft Raab Karcher 

samen met WoonGereed een 

hoogwaardige tegelcollectie 

samengesteld. Gesorteerd op kleur 

en beleving voor wand en vloer.

Bekijk de volledige tegelcollectie 

in het  Woonwensfabriek 

inspiratiecentrum.

Tegelcollectie

Tegels zorgen 
voor de juiste 
sfeer en 
uitstraling 
van uw 
interieur en 
badkamer.

WOONGEREED
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meer- / minderwerk 
Vlijtborg Bedum

Hierbij treft u een overzicht aan met de standaard meer- en minderwerkopties gebaseerd op de 

standaard plattegronden. Omdat de beleving van het wonen door iedereen anders wordt ervaren, kan 

het voorkomen dat u meer wensen heeft dan op deze standaard lijst zijn omschreven. Deze wensen 

kunt u kenbaar maken in het gesprek met uw kopersbegeleider.

 Opties

O 1 Basispakket sanitair - tegelwerk (standaard geplaatst) 
 Levering en installatie sanitair in kleur glanzend wit en chroom kranen

 Merk sanitair: Ideal Standard 

 Merk kranen: Venlo o.g. 

 Aantallen vlg. tekeningen 

 Closets uitgevoerd als wandclsets

O 2 Comfortpakket sanitair - tegelwerk 
 Vloertegels in 4 kleuren in het formaat 30x30 cm.

 Wandtegels in mat wit of glans wit in het formaat 20x40 cm.  

 Sanitair: Villeroy & Boch. Inloopdouche met regendouche, een wandcloset en 

 een badmeubel van 80 cm breed met 2 laden, leverbaar in 3 kleuren en een   

 spiegel met verlichting.

  

   € 4.659,00 

 

O 3 Luxepakket sanitair - tegelwerk
 Doucheopstelling
 Aco ShowerDrain C 1-delig slot rooster v/douchegoot 78,5x7 cm. rvs

 Aco ShowerDrain C douchegoot 78,5x7 h=9,2 ss=50mm. m/vloerflens rvs

 Aco ShowerDrain C douchegootkit grijs 290ml grijs

 Easydrain Compact FF 50 afvoergoot 6x80 zijuitlaat m/afdichtingsdoek rvs

 Easydrain Easy2seal hechtings- afdichtingspasta voor douchegoot

 Easydrain easy silicon afdichting 290ml. rvs kleur

 Erkalinea Neva 2.0 doucheset thermost.-hoofddouche-handdouche

 ERKALINEA TIGRIS walk-in douche 90x200cm compl chroom-helder clean

  

 Wastafel-opstelling
 Alterna Take It wastafelonderkast 120x46 4xla+dubb.wast.wit gelakt wit gelakt

 Erkalinea Flowline wastafelplug 1 1/4’ 37 mm. afslbr.click open chr.

 Viega Compact ruimtebesparende meubelsifon wit

 De Beer rubber manchet pvc / metaal 40x32mm zwart

 Erkalinea Memel spiegel 120x80 cm. met led verlichting verticaal

 ERKALINEA MARNE wastafelkraan met waste

 Schell hoekstopkraan m/roset 3/8”x10 knel chroom

 Verwarming
 Vasco Bathline Bb-EL electrische radiator 500x1274 n26 750w wit ral 9016

 Toilet-opstelling

 Erkalinea Limpopo RR wandcloset spoelrandloos

 Erkalinea Limpopo RR zitting slimseat softclose en quickrelease

 ERKALINEA SALZACH bedieningsplaat knop rechthoekig 

 ERKALINEA SALZACH premium inbouw reservoir 12 cm.

 De Beer isolatiemat pro voor wandcloset 6 mm.

 

 Toilet-opstelling (hal) 
 Erkalinea Limpopo RR wandcloset spoelrandloos

 Erkalinea Limpopo RR zitting slimseat softclose en quickrelease

 ERKALINEA SALZACH bedieningsplaat knop rechthoekig 

 ERKALINEA SALZACH premium inbouw reservoir 12 cm.

 De Beer isolatiemat pro voor wandcloset 6 mm.

 Erkalinea Argoen fontein 37x24,5x10 cm. kraangat li. m/overloop

 De Beer fonteinbevestigingsset m8x90mm

 Viega Project plugbekersifon 5/4 m/muurbuis + roset 1 1/4 chroom

 De Beer rubber manchet pvc / metaal 40x32mm zwart

 ERKALINEA COLORADO fonteinkraan met hendel

 Schell hoekstopkraan m/roset 3/8’x10 knel chroom

 Schell aansluitbuisje 10mmx300mm kraag 1/2’en 3/8’ chroom

 

 Tegelwerk
 Wandtegel VILLEROY & BOCH FLIESEN GMBH

 ERKALINEA-HOME EDITION MIX & MATCH Wit Wandt

 30x60cm 1571 RKO-HE20302 TW02 V&B Unit 2 wit

 SCHLUTER SYSTEMS KG SCHLUTER-RONDEC-PRO 0

 x 0 Schl.Pro100Bw/300 Rondec L300/H10 Zuiver Wit

 Vloertegel VILLEROY & BOCH FLIESEN GMBH

 VILLEROY & BOCH-BACK HOME Vloert 60x60cm 2349

 BT90 V&B back home Antraciet R10A 2349 BT90

  

  € 8.800,00  

WOONGEREED
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O 4 Keller keuken, ELBM1 ELBA Melamine
 

 Plint standaardlengte

 Hoog passtuk in frontuitvoering

 Hoge kast t.b.v. integreerbare koelkast en

 inbouwapparaat

 Zijdebekleding hoge kast

 Front t.b.v. volledig gei’ntegreerde vaatwasmachine

 Aanpassingsstrip t.b.v. vaatwasmachine

 Spoelkast met deuren

 Zijdebekleding onderkast

 Onderkastpasstuk in frontuitvoering

 Loze hoek

 Onderkast met 2 uittrekladen en 1 binnenlade

 Bestekindeling kunststof

 Antislipmat

 Bovenkast met 2 legplanken (2 x) 

 Zijdebekleding

 Wandschap Afmetingen: 830 x 25 x 0 mm (2x)

 Bovenkastpasstuk in frontuitvoering

 Verlichtingsset

 Verlichtingsarmatuur

 Accessoire t.b.v. verlichtingarmatuur

 Aansluitsnoer/-rail - schakelaar

  

 Apparatuur/Accessoires
 Siemens, Compacte combimagnetron iQ500 met 5 magnetronstanden,  

 inhoud 44 liter, cookControl15, snel voorverwarmen, NghtControl, ecoClean  

 en elektronische klok.

  

 Siemens, Inductiekookplaat iQ100 met 4 kookzones boosterfunctie alle zones,  

 17 vermogensstanden, panherkenning, timer, touchControl, kinderbeveiliging  

 en powerManagement functie.

 

 Siemens, Integreerbare koelkast met vriesvak iQ100, inhoud 

 141/17 liter, Fresh lade, mechanische temperatuurregeling, legplateaus 

 van veiiigheidsglas en LED verlichting

 

 Siemens, Volledig integreerbare vaatwasmachine iQ100 met 

 4 programma’s, varioSpeed, capaciteit 12 maatcouverts, 

 geluidsniveau 52 dB(A) en blauw infoLight.

 

 Siemens, Wandafzuigkap motorloos iQ100 met uitwasbare metalen 

 vetfilters en 2 x 1 Watt LED verlichting.

 

 Grohe eurosmart keukenkraan met hoge uitloop chroom

 

 Mcalpine sifon enkel +vaatwasaansluiting kleur wit

 

 Doeco perilex aansluitkabel kleur zwart

 

 Doeco luchtatvoer stug alu afvoerslang 152mm 5 meter

 

 Werkblad
 Keller GREENPANEL werkblad met RECHTE rand

  

      € 6.650,00    

 

WOONGEREED
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5 Frema Smarthome 
  Appartement 3 slaapkamers 

O  Basis pakket
 Home Center (1)

 Enkele WCD (6)

 Dubbele WCD (10) 

 Schakelaar (10)

 Wisselschakelaar (2) 

 CAI (2) 

 Bedien tablet (1)  

 

         € 7.855,00 

 

O ALL-In pakket
 Home Center (1) 

 Enkele WCD (6)

 Dubbele WCD (11) 

 Schakelaar (10)

 Wisselschakelaar (2) 

 CAI (2) 

 Bedien tablet (1) 

 Heat sensor (8)

 Thermostaat (1) 

 Smart schakelaar CV (1) 

 Actuatoren (7) 

 Camera’s (3) 

      € 11.990,00

 

 Frema Smarthome 
 Appartement 2 slaapkamers 

O  Basis pakket
 Home Center (1)

 Enkele WCD (5)

 Dubbele WCD (8) 

 Schakelaar (8)

 Wisselschakelaar (2) 

 CAI (2) 

 Bedien tablet (1) 

 

    € 7.710,00

O  ALL-In pakket
 Home Center (1) 

 Enkele WCD (6)

 Dubbele WCD (11) 

 Schakelaar (10)

 Wisselschakelaar (2) 

 CAI (2) 

 Bedien tablet (1) 

 Heat sensor (7)

 Thermostaat (1) 

 Smart schakelaar CV (1) 

 Actuatoren (7) 

 Camera’s (3) 

 

  € 10.990,00 

 Meer prijs per luxaflex / rolgordijn) € 175,00

WOONGEREED
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6 Vinke Beilen Interieuradviseurs en - inrichters
 Stylingsadvies  Bij de prijs inbegrepen t.w.v. € 495,-

O  Budget: 
 Vloer:  Desso tapijt Bouquette beige, verlijmd incl. egalsoft ondervloer

 incl. leggen Schoonloopmat Coral Classic kleur 4764 taupe

 Raambekleding:  Luxaflex Jaloezie 25 mm (tru-fit t.b.v. draaikiep) 4x

 incl. montage KS-rail wit incl. onderdelen 

  Inbetween Vorthum kleur sand

  Confectie enkele plooi inclusief band & haken

 Wandbekleding:  Behang Terra met print

 incl. arbeid en Behangplaksel Eiffinger Roll-On

 schilderwerk Matt Emulsions- muurverf 2,5 ltr. kleur Nutmeg

  Matt Emulsions- muurverf 2,5 ltr. kleur Red Clay

  Matt Emulsions- muurverf 2,5 ltr. kleur Cotton White

             € 13.745,00 

O  Premium:

 Vloer:  Plintafwerking Morderne Plint 90x12 kleur RAL 9010

 incl. leggen Aflakken + afkitten plinten

  Forbo PVC Allura elegant oak 0.55

  Leggen PVC, verlijmd. Visgraat gelegd incl. egaliseren 

  Schoonloopmat Coral Classic kleur 4730 raven black

 Raambekleding:  Luxaflex Duette 25 mm

 incl. montage Interstil rail Trim kleur antraciet (aan het plafond)

  Overgordijn NL Label Alice kleur 037

  Confectie wave plooi inclusief band & haken 

  Interstil rail Trim kleur antraciet (aan het plafond) 

  Inbetween Miami kleur 218060

  Confectie wave plooi inclusief band & haken

 Wandbekleding:  Behang Topaz kleur antraciet

  Behang Lounge kleur antraciet

  Behang Lino kleur ivoor

 Vloerkleed:  Karpet Aventura Basic Tione kleur S-995

              € 29.745,00

WK6401 C3
€ 582,00

WK6402 C met blank glas  

€ 697,00

WK6404 C met blank glas

€ 697,00
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WK6308 C dubbel (taatsdeur)
incl. aflak

€ 2.256,00

WK6308 C  afm. 93 x 231

opdek met blankglas incl. aflak

€ 710,00

WK6314 C afm. 93 x 231 

opdek met blankglas incl. aflak

€ 918,00

7 Deuren



WK6571 A1  
€ 360,00

WK6572 A1
€ 528,00

WK6604 C3 met blankglas

€ 714,00

WK6521 B2  
€ 368,00

WK6542 A1
€ 457,00

WK6542-6 A1
€ 706,00

WOONGEREED

Alle in deze brochure genoemde bedragen zijn inclusief BTW. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten. We hebben getracht de 

prijzen zo correct mogelijk te vermelden. Door maartwerk c.q. afwijkende afmetingen van uw appartement, kan het daadwerkelijke 

bedrag echter afwijken. U ontvangt van onze koperbegeleiders altijd vooraf de exacte kosten voor meer- / minderwerk.
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Woonwensfabriek Inspiratiecentrum

Portugallaan 4

9403 DS Assen

 088 033 84 00

 info@woonwensfabriek.nl www.woonwensfabriek.nl


