Gefeliciteerd met uw Nieuwbouwwoning!
Voor uw sanitair bieden wij u de mogelijkheid te kiezen voor sanitair via de digitale showroom van Uw Huis Uw Wensen.
Voor uw nieuwbouw woning kunt u op een innovatieve manier uw droombadkamer samenstellen. In deze digitale
showroom ziet u snel wat past binnen uw persoonlijke wensen en budget.
Op uw gemak en geen verrassingen achteraf
Wanneer het u uitkomt, logt u in op onze website. Dit kan 24/7 via uw pc, tablet, smartphone of smart-tv. U komt op uw
eigen pagina die gevuld is met uw badkamerindeling. In deze indeling kunt u uw gewenste producten per onderdeel
gaan kiezen. U kunt kiezen uit veel A-merken, vaak met een aantrekkelijke korting. Eventuele montagekosten,
installatiewerk en overige kosten zijn direct zichtbaar, het totaalkosten-overzicht wordt steeds bijgewerkt. Zo heeft u
continu zicht op de effecten van de gemaakte keuzes. We zorgen ervoor dat u geen onmogelijke combinaties kunt
kiezen of essentiële onderdelen kunt vergeten. Benodigde koppelstukken en montagematerialen worden automatisch
toegevoegd. Bovendien controleren we uw opdrachtbevestiging. Een zeker gevoel!
Aanvullende wensen
Mocht u aanvullende wensen hebben, welke afwijken van de indeling/producten in de website, dan horen wij dit graag
van u. U kunt dit telefonisch of via de e-mail aan ons doorgeven. Wij zullen uw wensen (indien noodzakelijk) bespreken
met de aannemer/onderaannemer en controleren of deze technisch mogelijk zijn. Indien uw wensen mogelijk zijn, dan
zullen wij uw wensen toevoegen in uw omgeving op de website.
Procedure
1. Van ‘Uw Huis Uw Wensen’ ontvangt u een e-mail met een inlogcode voor de website.
2. U kunt de toiletruimte en badkamer inrichten door per onderdeel uw keuze aan te geven.
Tijdens het selecteren van het sanitair (met korting) zijn de bijkomende kosten direct zichtbaar.
3. Eventuele individuele wensen, zoals uw eigen gewenste badkamerindeling of producten van A-merken welke niet in
de website staan, kunnen indien mogelijk toegevoegd worden in de website.
4. U bevestigt de offerte aanvraag op de website van Uw Huis Uw Wensen.
5. Uw Huis Uw Wensen controleert uw aanvraag en maakt de definitieve tekeningen en offerte, deze ontvangt u per
mail, zodat u deze kunt bekijken, controleren en indien deze akkoord zijn, ondertekenen en retourneren.
6. Nadat de offerte definitief getekend retour is binnengekomen bij Uw Huis Uw Wensen zal deze worden verwerkt en
uitgewerkt worden door alle partijen.
7. Het offertebedrag wordt door de aannemer via het meer- en minderwerk gefactureerd..
We helpen u graag
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Uw Huis Uw Wensen: www.uhuw.nl.
Mocht u vragen hebben of advies nodig hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met onze projectcoördinator op
telefoonnummer 0184-675544 of u kunt een e-mail sturen naar uhuw@vanhoftenbv.nl.

