Stel online uw droomhuis samen!

Bekijk de webversie

Vakmanschap

Perfecte service

Complete ontzorging

Vast aanspreekpunt

In het dorp Herwijnen ligt dit prachtige kavel verscholen in het groen. Herwijnen is
een dorp in de gemeente West Betuwe, gelegen in de Tielerwaard.

In november van dit jaar zullen we hier starten met de nieuwbouw van woningtype
Saffier. De opdrachtgever heeft, samen met onze woonadviseur, de woning
samengesteld en gekozen voor een rieten kap.
De Saffier is een uitgebreide eengezinswoning met een breedtemaat van 7,5 meter.
Door de aanbouw op de begane grond heeft u diverse mogelijkheden om de
indeling naar wens in te vullen. Denk bijvoorbeeld aan een berging of werkkamer.
Of maak van uw huis een levensloop bestendig huis, met een slaap- en badkamer
op de begane grond. Op de verdieping heeft u de mogelijkheid voor 3 ruime
slaapkamers. Ook kunt u via een houten vlizotrap de zolder bereiken. De zolder
heeft een hoogte heeft van ca. 2,5 meter in het midden.

Duurzaamheid
Duurzaamheid staat bij Dijkhof Wonen hoog in het vaandel. De woningen van
Dijkhof Wonen zijn goed geïsoleerd en voldoen aan de steeds strengere eisen van
BENG (bijna energie neutraal). In grote lijnen gaat dit om de vloer, wanden, de
daken en het glas.
Wij vinden het belangrijk dat u naast deze stevige basis nog meer te kiezen heeft
als het gaat om de installatie van uw woning. Om deze reden hebben wij naast de
basis nog 3 energiepakketten uitgewerkt.

Zo is er bijvoorbeeld keuze uit een WTW installatie (warmteterugwinning), bodem
warmtepomp, grotere boilers, hogere RC waarden of trippel glas. Dijkhof Wonen
heeft deze voor u in overzichtelijke afbeeldingen samengebracht. Bij de
energiepakketten is een installatie bedacht die nog energie zuiniger zijn maar ook
een (nog) betere isolatieschil hebben omdat wij ervan overtuigd zijn dat wat er niet
verloren gaat ook niet opgewekt hoeft te worden. Los van deze pakketten kunnen er
altijd extra zonnepanelen gekozen worden die wij tijdens de bouwwerkzaamheden
meenemen.
Wist u dat al onze warmtepompen ook kunnen koelen? Wel zo handig tijdens de
warme zomerdagen!
Onze adviseurs helpen u graag verder!

Open Huis Laren
Afgelopen vrijdag organiseerden we een open huis in Laren (Gld.). Deze woning is
net opgeleverd en de bewoners zijn nog volop bezig met de laatste afwerkingen en
inrichting. Ondanks deze drukke periode stelden zij hun woning voor ons
beschikbaar om een open huis te organiseren. Vaak is het lastig om in te schatten
hoe groot bepaalde ruimtes zijn. Niets is dan fijner om dan in een woning rond te
kijken en zelf de ruimtes te ervaren.
De gehele middag was volgepland met bezichtigingen. We kijken terug op een
geslaagd open huis en willen de bewoners nogmaals hartelijk danken voor hun
gastvrijheid en wensen ze veel woonplezier in hun prachtige woning!
Ook graag eens binnenkijken in een Dijkhof Woning? Houd onze website en social
media in de gaten voor het eerst volgende open huis.

Hoogste punt Niftrik
Afgelopen dinsdag was het tijd voor een klein feestje
in Niftrik. De kap op woningtype Smaragd is geplaatst
en daarmee het hoogste punt bereikt!

Opaal Cothen
In Cothen gaan we het in januari 2022 van start met de nieuwbouw van woningtype
Opaal.

Cothen is een dorpje aan de Kromme Rijn in
de provincie Utrecht. Op de kavel staat nu
nog de bestaande woning van de
opdrachtgevers. Deze woning zal gesloopt
worden, waarna we kunnen beginnen met
de nieuwbouw.
De Opaal is een riante eengezinswoning met een breedtemaat van 8,0 meter. Deze
woning heeft een open structuur op de begane grond, rondom de vaste entree kern.
Op de verdieping heeft u de mogelijkheid voor 4 ruime slaapkamers. Ook kunt u via
een houten vlizotrap de zolder bereiken met een hoogte van ca. 2,8 meter in het
midden van de woning.
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Volg ons op

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u inspiratie@dijkhofwonen.nl toe aan uw adresboek.

