
Uw droomwoning
U bent op zoek naar uw droomwoning. 

De woning waar u helemaal warm van 

wordt en lang naar hebt uitgekeken. Een 

woning in de buurt waar u wilt wonen, 

met genoeg vierkante meters en een mooie 

buitenruimte. Kortom, úw woning. Na 

de oplevering door de aannemer en de 

sleuteloverdracht wilt u natuurlijk zo snel 

mogelijk verhuizen en in alle rust genieten. 

En van uw woning een plek maken waar 

u zich helemaal thuis voelt. Daarvoor zijn 

sfeer, comfort en beleving belangrijke 

aspecten om van uw nieuwe huis een thuis 

te maken. 

Graag bieden wij u, in samenwerking 

met onze partners, de mogelijkheid om u 

hierbij te helpen. Om uw nieuwe woning 

helemaal naar eigen wens en smaak in te 

richten. Stuk voor stuk partners waar u 

op kunt bouwen als het gaat om kwaliteit, 

service en betrouwbaarheid.  Laat u 

inspireren, alles kan! 

Bezoekadres
Maagdenburgstraat 18 

7421 ZC Deventer

0570 - 248 500

info@bouwinspiratiecentrum.nl

www.bouwinspiratiecentrum.nl

Ervaren, beleven, bouwen 
Als u van plan bent een nieuwe woning 

te laten bouwen, wilt u het liefst zo snel 

mogelijk voelen, beleven en proberen. 

Om vervolgens zelf uw woning samen 

te stellen. Dat is precies wat het 

Bouwinspiratie Centrum mogelijk maakt 

bij het bouwen van uw droomhuis. 

Met alles wat daar bij komt kijken. Van 

oriëntatie tot en met de sleuteloverdracht. 

Graag informeren en adviseren wij u over 

de vele mogelijkheden op het gebied van 

bijvoorbeeld interieur- en keukenontwerp, 

domotica en overkappingen in uw 

buitenruimte. Hiervoor werken we nauw 

samen met onze geselecteerde partners. 

Welkom
in het Bouwinspiratie Centrum

Hier vindt u als koper van uw nieuwe woning alle 
inspiratie om van uw huis een echt thuis te maken.  
De unieke beleefplek als u een woning laat bouwen! 

Corradi
Italiaans producent van exclusieve overkappingen, 

is van mening dat een overkapte buitenruimte een 

meerwaarde biedt voor iedere woning in Nederland, 

want; meer wooncomfort, meer leefruimte, perfecte 

verbinding tussen binnen en buiten, vakantie in 

eigen tuin, een buiten-woonkamer…

Brummelhuis deelt onze overtuiging en biedt u 

de kans u hierover te bezinnen. Dus laat u een 

huis bouwen? Kiest u alvast een keuken en een 

badkamer? Denk dan in de ontwerpfase ook na over 

uw buitenruimte! Corradi en het Bouwinspiratie 

Centrum; wij hebben een antwoord.

www.corradi.eu

www.brummelhuis.nl

initiatiefnemer 



Voortman Keukens
Een bron van Inspiratie, Lifestyle & Creatieve 

Visualisatie. Een nieuwe keuken kopen? Doe je 

niet zomaar even. Als gewaardeerd partner van het 

Bouwinspiratie Centrum, realiseren wij ons heel goed 

hoe belangrijk een dergelijke stap voor u is. Wij hebben 

een unieke werkwijze ontwikkeld die kopers op een 

prettige en professionele manier, naar hun nieuwe 

keuken begeleiden.

www.voortmankeukens.nl

Niko Nederland 
Niko en het Bouwinspiratie Centrum werken samen op 

het gebied van huisautomatisering.

Hierdoor kunnen we gedurende het hele bouwtraject de 

benodigde ondersteuning bieden aan alle bouwpartners.

Tijdens het verkoopgesprek krijgt u alle informatie 

zoals mogelijkheden, voordelen en kosten van het 

Niko Home Control systeem. Met deze informatie is de 

keuze voor een slim en toekomstbestendig huis een stuk 

eenvoudiger.

www.niko.eu

Voskamp  
Wonen & Slapen
Feel at Home! Dat is wat wij van Voskamp Wonen  

& Slapen het belangrijkste vinden. 

Als partner van het Bouwinspiratie Centrum voor het 

interieur hebben wij alles in huis zodat je je thuis kunt 

voelen in je nieuwe huis.  Heb je nog geen idee hoe je 

ruimtes het beste kunt inrichten? Ook daarmee helpen 

we graag!  Onze interieuradviseurs denken graag mee, 

en het inmeten en stofferen doen we ook helemaal zelf.

www.voskampwonen.nl

Raab Karcher
Wij wensen u veel woonplezier in uw nieuwe woning. 

Raab Karcher kan u ondersteunen bij het realiseren 

van uw droombadkamer. Aangezien alle gegevens 

bij ons bekend zijn, kunnen we ons zeer goed 

voorbereiden op uw bezoek. Wij nodigen wij u dan 

ook graag uit om geheel vrijblijvend een badkamer en 

toilet naar wens samen te stellen. Onze professionele 

showroommedewerkers ondersteunen u om een mooie 

en praktische badkamerindeling te verwezenlijken en 

helpen u graag bij het samenstellen van de keuzes voor 

tegels en sanitair. De badkamer via Raab Karcher wordt 

aangebracht voor oplevering zodat u hier geen omkijken 

naar heeft en de gebruikelijke garanties hiervoor 

gelden. Wij heten u graag welkom (op afspraak) in onze 

showroom in de buurt van uw te realiseren woning. 

www.raabkarcher.nl


