
Uw keuze voor sanitair via Uw Huis, Uw Wensen

Gefeliciteerd met uw nieuwbouwwoning! 
Uw bouwbedrijf biedt u de mogelijkheid uw sanitaire ruimtes in te 

richten via de digitale showroom van Uw Huis Uw Wensen. 

U kunt zelf, online uw droombadkamer 
en toiletruimte in de nieuwbouwwoning 
samenstellen. Wanneer het u uitkomt, logt 
u in op onze website. Dit kan 24 uur per dag. 
Thuis, via uw computer, tablet, smartphone 
of smart-tv. De website is gebruiksvriendelijk 
en biedt een uitgebreid assortiment. 

Vanaf uw eigen pagina, die gevuld is met een 
aantal mogelijke opties voor uw badkamer 
en toiletruimte, kiest u zelf de beste 
indeling. U kunt zich ook laten inspireren 
door voorbeelden op de website.

Daarna kunt u alle artikelen voor badkamer 
en toiletruimte uitkiezen zoals wandcloset, 
kranen en wastafelmeubels. U kunt kiezen 
uit A-merken, vaak met een korting. 

Benodigde montagematerialen worden 
automatisch toegevoegd, daar hoeft u zelf 
niet aan te denken. Wij zorgen ervoor dat u 
geen onmogelijke combinaties kunt kiezen 
of essentiële onderdelen kunt vergeten. 
Het installatiewerk, eventuele extra 
montagekosten en overige kosten worden 
direct meeberekend en zijn zichtbaar in het 
totale kostenoverzicht dat met elke keuze 
die u maakt wordt bijgewerkt. Zo heeft 
u continu zicht op de bijkomende  kosten 
bij uw keuzes. Tot slot controleren wij uw 
offerte aanvraag goed. Een zeker gevoel! 

De installateur zorgt er vervolgens 
voor dat u bij oplevering direct van uw 
droombadkamer en toiletruimte gebruik 
kunt maken.

Op uw gemak en geen verrassingen achteraf

Het online inrichten van de sanitaire ruimtes heeft als groot voordeel 
dat u niet gebonden bent aan afspraken met verkopers in een showroom. 



Na de bouwperiode volgt de 
oplevering van uw droombadkamer.

Hoe werkt het?

Vragen? We helpen u graag
Neem van maandag tot en met 
vrijdag telefonisch contact op met uw 
projectcoördinator of mail via: info@uhuw.nl.

Kijk eens rond op www.uhuw.nl.
Op onze inspiratiepagina’s doet u 
vast goede ideeën op en met onze 
technische tips en lopende acties 
haalt u het beste uit uw woning.

U ontvangt van ‘Uw Huis Uw Wensen’ 
een e-mail met een inlogcode om 
uw persoonlijke pagina te openen 
op www.uhuw.nl. Hier ziet u alle 
gegevens van uw nieuwbouwwoning.

U kunt de standaardbadkamer kiezen 
of direct starten met het inrichten 
van de badkamer en toiletruimte naar 
eigen inzicht, door de indeling van 
uw voorkeur te kiezen en de sanitaire 
artikelen uit te zoeken (met korting). 
Alle kosten voor de artikelen en de 
installatie zijn steeds direct zichtbaar.

Eventuele vragen kunt u stellen per 
e-mail of telefoon.

Uw keuzes maakt u digitaal en u 
verzendt de offerte aanvraag online 
via www.uhuw.nl

Uw Huis Uw Wensen controleert uw 
aanvraag en maakt de definitieve 
tekeningen en offerte. U ontvangt 
deze per mail om te bekijken, 
controleren, ondertekenen en 
retourneren. 

Nadat u de offerte getekend retour 
heeft gezonden naar Uw Huis Uw 
Wensen, is deze definitief. 
De installateur kan aan de slag 
met de installatie van de sanitaire 
ruimtes. U bouwbedrijf verwerkt uw 
getekende offerte.

Zie ook: www.uhuw.nl


