
In 5 stappen uw woning op maat

Stap 1 U oriënteert zich; samen inventariseren we uw wensen.

Stap 2 Samen met de architect komen we tot een schetsontwerp,   

 3D-presentatie en prijsindicatie. Op dit moment bepaald u 

 of u definitief met Nijhuis in zee gaat.

Stap 3 Na tekening van de intentie-overeenkomst kunnen we aan de slag  

 en wordt het ontwerp met u verder uitgewerkt.

Stap 4 Na het tekenen van de aannemingsovereenkomst wordt  

 de bouwvergunning aangevraagd en start de bouw.

Stap 5 Na een laatste check (de vooroplevering) volgt de definitieve 

 oplevering.

En...  Uw ideale thuis is gerealiseerd!

Het creëren
van uw  

ideale thuis 
 is een proces...
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...waaraan 
we samen 

met u  
willen werken!

Bouwen is creëren. Vanaf uw eerste fantasie tot aan uw ideale woning. 

Lusso Wonen® helpt u om zelf uw creatie vorm te geven. Het is een unieke 

samenwerking tussen alle partijen die bij uw bouwproces betrokken zijn.  

U zit al tijdens de eerste gesprekken met Nijhuis en de door u gekozen 

architect aan tafel, waardoor het ontwerp en de uitvoering van begin  

af aan een harmonieus geheel vormen. Bovendien weet u tijdens het  

ontwerptraject voortdurend wat de bouwkosten van uw woning zullen zijn.  

Het uiteindelijke resultaat is optimaal, zowel esthetisch, functioneel  

als bouwtechnisch. Kortom: een huis waarin u zich thuis voelt!

Herken uzelf in  

uw nieuwe thuis.

Trots op uw 

eigen inbreng.

Creativiteit 

gecombineerd  

met ambitie.

Het resultaat 

van uw en onze 

veelzijdigheid.

Alle ruimte voor 

de toekomst.

Inspiratie  

door variatie.


