Woonklaar
Stap binnen in een
afgewerkte woning

Direct je woning betrekken

Vloeren

Denk je eens in dat jouw woning al vóór oplevering helemaal klaar is en je niet meer hoeft te
klussen. Je kan direct je nieuwe thuis betrekken. Lekker hè?

Hoe fijn zou het zijn als bij de oplevering van je woning, de vloeren al gelegd zijn en wachten
op jouw voetstappen? Die mogelijkheid heb je met Woonklaar. Maak van je woning een
welkom thuis en kies voor een vloer in jouw eigen stijl. Je hebt volop keuze:

Voor die optie kun je kiezen met Woonklaar. Woonklaar wordt aangeboden door je
bouwbedrijf en betekent dat de vloeren van je nieuwe woning worden gelegd, de wanden
perfect worden afgewerkt en de raambekleding netjes voor je is bevestigd.

PVC
Tapijt
Vinyl
Laminaat
Keramische tegel

jouw woonwens
staat bij ons centraal

Wandafwerking
Voor de afwerking van je nieuwbouwwoning, kun je kiezen voor glasvezelbehang op
de wanden. Glasvezelbehang heeft een aantal belangrijke voordelen:
Keuze uit glad of structuur

Brandveilig

Duurzaam

Scheuroverbruggend

Stootvast

Overschilderbaar

Kies je voor het gemak van Woonklaar, dan zorgt het bouwbedrijf ervoor dat je wanden al vóór
oplevering keurig afgewerkt worden en gesausd in de gewenste kleur. Precies zoals afgesproken.

De vloeren zijn allemaal geschikt voor
vloerverwarming en -koeling en kunnen afgewerkt
worden met een bijpassende plint.

Raambekleding

Centraal geregeld, volledig ontzorgd

Met raambekleding van Woonklaar heb je direct privacy en sfeer in je woning. Ook de
raambekleding wordt bevestigd tijdens de laatste fase van het bouwproces. Alles op maat,
precies zoals jij het wilt. Je kunt kiezen voor tal van stijlen, kleuren en materialen:

Het bouwbedrijf neemt al het regelwerk uit handen, van planning tot aan uitvoering, terwijl
jij de verhuizing aan het voorbereiden bent. Zo wordt het je wel heel gemakkelijk gemaakt!

Rolgordijnen

Plissé / Duette

Vouwgordijnen

Horizontale jaloezieën

Gordijnen / in-between

Het bouwbedrijf heeft het bouwproces slim georganiseerd, zodat er geen extra bouwtijd
nodig is om je woning Woonklaar op te kunnen leveren. Kies je voor het gemak van
Woonklaar en koop je ook nog eens je keuken bij de keukenpartner van LIV? Dan regelt het
bouwbedrijf dat niet alleen je woonklaarproducten, maar ook je keuken al voor oplevering
geplaatst wordt. Het enige wat jij nog hoeft te doen, is verhuizen. Geweldig toch?

Daarom kies je voor Woonklaar
Voor oplevering aangebracht, dus je kunt direct verhuizen
Je hoeft niet meer zelf te klussen, dat scheelt tijd en dubbele woonlasten
Het bouwbedrijf neemt de coördinatie op zich
Grotendeels financierbaar binnen je hypotheek
Interieuradvies op maat, alles afgestemd op jouw eigen stijl
Volop keus in de showroom van woonbelevingscentrum LIV

Direct privacy, sfeer en aankleding
met de raambekleding van Woonklaar.

vandaag de sleutel
morgen wonen
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