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START SMART

Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning
komt er zoveel op je af. Je moet nadenken
over je ideale indeling, hoe je droomkeuken
eruit ziet, waar je bad komt te staan, kleuren,
verlichting, vloeren en dat allemaal in je eigen
stijl. Je eigen identiteit!
Elke koper wordt in dit proces, na aankoop,
bijgestaan door een woonadviseur van Start
Smart zodat jij je bij de oplevering alleen maar
druk hoeft te maken over de plek van je net
gekochte bank op je nieuwe houten vloer.

WWW.STARTSMART.NU

Zoveel mensen, zoveel wensen! Scandinavisch
& Natuurlijk, Modern & Design, Industrieel
& Vintage, Landelijk & Stijlvol en Persoonlijk
& Tijdloos. 5 woonwerelden waarin talloze
mogelijkheden zijn voor de indeling en
styling van jouw droomhuis, in verschillende
prijsniveaus. Wij maken, samen met jou, in
onze showroom een compleet plan voor jouw
nieuwe huis.

ZOVEEL MENSEN,
ZOVEEL WENSEN.
EN DÁT, BEGRIJPEN WIJ!
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WAAROM START SMART?
SLIM
FLEXIBEL
KEUZEVRIJHEID
INSPIREREND
EFFICIËNT
INZICHTELIJK
KWALITEIT
PERSOONLIJK
BEGELEIDING
SERVICE
Omdat je kiest voor een slimme start van je
nieuwe huis. Naast de indeling wil je nu ook al
bezig zijn met de styling van je nieuwe huis.
Dit vertaalt zich naar de look en feel van je
keuken en badkamer, een vloer die hierbij
matcht en de kleur op de muren.
Als bouwer kennen wij het huis als geen
ander. Wij nemen daarom graag een groot
deel van deze klussen, die je normaal na
oplevering hebt, uit handen. Van een moderne
wastafel tot klassieke houten vloeren, van een
kookeiland tot strak geverfde muren.

Voor elke woonwereld hebben wij voor de
afwerking exclusieve partners geselecteerd die
dit verzorgen tegen een eerlijke prijs.
One Stop Shop, als jij naar buiten loopt uit
onze showroom is alles geregeld. En je weet
direct welk bedrag je eventueel wil laten
opnemen in de koopaanneemovereenkomst.
Bij de oplevering hoef jij alleen nog maar de
voordeur te openen voor de verhuizers.

S TA R T

SMART

VERSCHIL MOET ER ZIJN

VOOR IEDEREEN

Binnen Start Smart kun je kiezen uit allerlei
afwerkingen in verschillende prijsniveaus.
Op die manier is Start Smart voor iedereen
bereikbaar. Voor iedere gewenste afwerking
zijn er, naast een mooie basisafwerking,
drie upgrades beschikbaar, te weten PLUS,
ACCENT en SUBLIME. Binnen je upgrade kun
je de woonwerelden combineren, zo maak je
van jouw huis een thuis!
In een gesprek met je woonadviseur worden
de woonwerelden en verschillende upgrades
toegelicht en passend binnen jouw smaak en
budget uitgewerkt.

Het grote voordeel van Start Smart is dat je
direct weet waar je aan toe bent en niet voor
verrassingen komt te staan. Daarnaast is het
mogelijk om deze kosten op te nemen in de
koopaanneemovereenkomst waardoor dit
meegenomen kan worden in de financiering
van de woning. Dat is nog eens slim!

KIES JOUW UPGRADE

PLUS.
ACCENT.
SUBLIME.

S TA R T

SMART

VERSCHIL MOET ER ZIJN

VERSCHIL
MOET
ER ZIJN

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJ

Huis is direct te betrekken
Eerlijke prijs
One Stop Shop
Complete kosteloze begeleiding door woonadviseur
Woningborg Garantie
Eén aanspreekpunt voor je hele woning
Financiering van je wensen in de hypotheek
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START SMART, WIE ZIJN WIJ?

Start Smart is een initiatief van Vink
Bouw, een ondernemende bouwer die
betrokken is bij uiteenlopende (woning-)
bouwprojecten in de gehele Randstad. Van
eengezinswoningen tot vrijstaande huizen en
van woontorens tot luxe loftwoningen.

Met Start Smart willen wij onze klant
ontzorgen en kunnen we individuele
keuzevrijheid bieden tegen een
aantrekkelijke prijs. En als bouwer maken
we natuurlijk maar wat graag de woning ook
écht af!

Waar en wat voor type huis je ook koopt en
welk budget je tot je beschikking hebt, voor
ons is iedere klant gelijk en staat centraal
in ons dagelijks werk. Wij zijn betrokken
bij onze klanten en lopen graag een stapje
harder om individuele wensen zoveel
mogelijk te realiseren.

Wil je meer weten over Start Smart en onze
bouwprojecten? Neem dan een kijkje op
onze website.

MEER WETEN? KIJK OP
WWW.STARTSMART.NU
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WOONWERELD

SCANDINAVISCH & NATUURLIJK
Scandinavische interieurs zijn de laatste jaren bijzonder populair. De
strakke vormgeving, warme kleuren en natuurlijke materialen geven je
woning een moderne uitstraling zonder kil aan te voelen.
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SCANDINAVISCH & NATUURLIJK
BG = Woonkamer/keuken en hal
1e = Slaapkamers en hal
2e = Zolder

BASIS.

€ 0,-

PLUS.

€ 20.750,-

VLOERAFWERKING
dekvloer in het zicht

VLOERAFWERKING
BG: laminaat incl. plinten
1e: dekvloer in het zicht
2e: dekvloer in het zicht

WANDAFWERKING
BG: behangklare wanden
1e: behangklare wanden
2e: behangklare wanden
badkamer & toilet: structuur spuitwerk

WANDAFWERKING
BG: glasvliesbehang, incl. sauswerk, 1 kleurwand
1e: behangklare wanden
2e: behangklare wanden
badkamer & toilet: structuur spuitwerk

PLAFONDAFWERKING
BG: structuur spuitwerk
1e: structuur spuitwerk
2e: bruin of groen plaatmateriaal in het zicht
badkamer & toilet: structuur spuitwerk

PLAFONDAFWERKING
BG: structuur spuitwerk
1e: structuur spuitwerk
2e: bruin of groen plaatmateriaal in het zicht
badkamer & toilet: structuur spuitwerk

KEUKEN
geen

KEUKEN
Constructa apparatuur
HPL werkblad
rechte opstelling

DEUREN
opdek deur, stalen kozijn
met bovenlicht
deurbeslag Ami
vlakke deur

DEUREN
opdek deur, stalen kozijn
zonder bovenlicht
deurbeslag Ami
vlakke deur

SANITAIR

SANITAIR

TEGELS
Vloertegel 30x30

TEGELS
Vloertegel 30x60

Wandtegel 25x33

Wandtegel 30x60
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Welke upgrade past bij jou?
In de upgrades zitten 3 gesprekken met de woonadviseur en zijn 30 extra werkbare dagen opgenomen.

ACCENT.

€ 33.950,-

SUBLIME.

€ 47.250,-

VLOERAFWERKING
BG: laminaat incl. plinten
1e: laminaat incl. plinten
2e: dekvloer in het zicht

VLOERAFWERKING
BG: hout incl. plinten
1e: hout incl. plinten
2e: dekvloer in het zicht

WANDAFWERKING
BG: glasvliesbehang, incl. sauswerk, 1 kleurwand
1e: glasvliesbehang, incl. sauswerk, 3 kleurwanden
2e: behangklare wanden
badkamer & toilet: structuur spuitwerk

WANDAFWERKING
BG: glasvliesbehang, incl. sauswerk, 1 kleurwand
1e: glasvliesbehang, incl. sauswerk, 3 kleurwanden
2e: behangklare wanden
badkamer & toilet: structuur spuitwerk		

PLAFONDAFWERKING
BG: structuur spuitwerk
1e: structuur spuitwerk
2e: bruin of groen plaatmateriaal in het zicht
badkamer & toilet: structuur spuitwerk

PLAFONDAFWERKING
BG: sausklaar afgewerkt, incl. sauswerk
1e: structuur spuitwerk
2e: bruin of groen plaatmateriaal in het zicht
badkamer & toilet: structuur spuitwerk

KEUKEN
Bosch apparatuur
composiet werkblad
hoek opstelling

KEUKEN
Miele apparatuur
Just Ceramics werkblad
Franke kokendwaterkraan met waterfilter
hoek opstelling

DEUREN
opdek deur, stalen kozijn
zonder bovenlicht
deurbeslag Mood
vlakke deur

DEUREN
opdek deur, stalen kozijn
zonder bovenlicht
deurbeslag Mood
4 lijndeuren waarvan 1 met glas

SANITAIR

SANITAIR

TEGELS
Vloertegel 60x60

TEGELS
Vloertegel 60x60

Wandtegel 30x60

Wastafel wandtegel 30x60

Wandtegel 30x60

Wastafel wandtegel 60x60

Prijzen zijn incl. BTW
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WOONWERELD
MODERN & DESIGN

In Modern & Design vind je materialen als leer, hout, hoogglans lak, en
RVS. Neem plaats op de organisch vormgegeven fauteuil en ruik en voel
de kwaliteit van het leer. Zet je kop koffie neer op de strakke salontafel met
minimalistische details of ga zitten aan de strakke eettafel.
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MODERN & DESIGN
BG = Woonkamer/keuken en hal
1e = Slaapkamers en hal
2e = Zolder

BASIS.

€ 0,-

PLUS.

€ 20.750,-

VLOERAFWERKING
dekvloer in het zicht

VLOERAFWERKING
BG: laminaat incl. plinten
1e: dekvloer in het zicht
2e: dekvloer in het zicht

WANDAFWERKING
BG: behangklare wanden
1e: behangklare wanden
2e: behangklare wanden
badkamer & toilet: structuur spuitwerk

WANDAFWERKING
BG: glasvliesbehang, incl. sauswerk, 1 kleurwand
1e: behangklare wanden
2e: behangklare wanden
badkamer & toilet: structuur spuitwerk

PLAFONDAFWERKING
BG: structuur spuitwerk
1e: structuur spuitwerk
2e: bruin of groen plaatmateriaal in het zicht
badkamer & toilet: structuur spuitwerk

PLAFONDAFWERKING
BG: structuur spuitwerk
1e: structuur spuitwerk
2e: bruin of groen plaatmateriaal in het zicht
badkamer & toilet: structuur spuitwerk

KEUKEN
geen

KEUKEN
Constructa apparatuur
HPL werkblad
rechte opstelling

DEUREN
opdek deur, stalen kozijn
met bovenlicht
deurbeslag Ami
vlakke deur

DEUREN
opdek deur, stalen kozijn
zonder bovenlicht
deurbeslag Ami
vlakke deur

SANITAIR

SANITAIR

TEGELS
Vloertegel 30x30

TEGELS
Vloertegel 30x60

Wandtegel 25x33

Wandtegel 30x60
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Welke upgrade past bij jou?
In de upgrades zitten 3 gesprekken met de woonadviseur en zijn 30 extra werkbare dagen opgenomen.

ACCENT.

€ 33.950,-

SUBLIME.

€ 47.250,-

VLOERAFWERKING
BG: laminaat incl. plinten
1e: laminaat incl. plinten
2e: dekvloer in het zicht

VLOERAFWERKING
BG: tegel incl. plinten
1e: pvc incl. plinten
2e: dekvloer in het zicht

WANDAFWERKING
BG: glasvliesbehang, incl. sauswerk, 1 kleurwand
1e: glasvliesbehang, incl. sauswerk, 3 kleurwanden
2e: behangklare wanden
badkamer & toilet: structuur spuitwerk

WANDAFWERKING
BG: glasvliesbehang, incl. sauswerk, 1 kleurwand
1e: glasvliesbehang, incl. sauswerk, 3 kleurwanden
2e: behangklare wanden
badkamer & toilet: structuur spuitwerk		

PLAFONDAFWERKING
BG: structuur spuitwerk
1e: structuur spuitwerk
2e: bruin of groen plaatmateriaal in het zicht
badkamer & toilet: structuur spuitwerk

PLAFONDAFWERKING
BG: sausklaar afgewerkt, incl. sauswerk
1e: structuur spuitwerk
2e: bruin of groen plaatmateriaal in het zicht
badkamer & toilet: structuur spuitwerk

KEUKEN
Bosch apparatuur
composiet werkblad
hoek opstelling

KEUKEN
Miele apparatuur
Just Ceramics werkblad
Franke kokendwaterkraan met waterfilter
hoek opstelling

DEUREN
opdek deur, stalen kozijn
zonder bovenlicht
deurbeslag Club
vlakke deur

DEUREN
opdek deur, stalen kozijn
zonder bovenlicht
deurbeslag Club
4 lijndeuren waarvan 1 met glas

SANITAIR

SANITAIR

TEGELS
Vloertegel 60x60

TEGELS
Vloertegel 60x60

Wandtegel 30x60

Wastafel wandtegel 30x60

Wandtegel 30x60
			

Wastafel wandtegel 60x60
of 30x120

Prijzen zijn incl. BTW
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WOONWERELD

INDUSTRIEEL & VINTAGE

Stoere en robuuste materialen zoals metaal en geborsteld hout doen het
ontzettend goed met bijvoorbeeld cognackleurig leer. Iedereen heeft wel
een oud item in huis die met stoere industriële materialen perfect te
combineren zijn.
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INDUSTRIEEL & VINTAGE
BG = Woonkamer/keuken en hal
1e = Slaapkamers en hal
2e = Zolder

BASIS.

€ 0,-

PLUS.

€ 20.750,-

VLOERAFWERKING
dekvloer in het zicht

VLOERAFWERKING
BG: laminaat incl. plinten
1e: dekvloer in het zicht
2e: dekvloer in het zicht

WANDAFWERKING
BG: behangklare wanden
1e: behangklare wanden
2e: behangklare wanden
badkamer & toilet: structuur spuitwerk

WANDAFWERKING
BG: glasvliesbehang, incl. sauswerk, 1 kleurwand
1e: behangklare wanden
2e: behangklare wanden
badkamer & toilet: structuur spuitwerk

PLAFONDAFWERKING
BG: structuur spuitwerk
1e: structuur spuitwerk
2e: bruin of groen plaatmateriaal in het zicht
badkamer & toilet: structuur spuitwerk

PLAFONDAFWERKING
BG: structuur spuitwerk
1e: structuur spuitwerk
2e: bruin of groen plaatmateriaal in het zicht
badkamer & toilet: structuur spuitwerk

KEUKEN
geen

KEUKEN
Constructa apparatuur
HPL werkblad
rechte opstelling

DEUREN
opdek deur, stalen kozijn
met bovenlicht
deurbeslag Ami
vlakke deur

DEUREN
opdek deur, stalen kozijn
zonder bovenlicht
deurbeslag Ami
vlakke deur

SANITAIR

SANITAIR

TEGELS
Vloertegel 30x30

TEGELS
Vloertegel 30x60

Wandtegel 25x33

Wandtegel 30x60
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Welke upgrade past bij jou?
In de upgrades zitten 3 gesprekken met de woonadviseur en zijn 30 extra werkbare dagen opgenomen.

ACCENT.

€ 33.950,-

SUBLIME.

€ 47.250,-

VLOERAFWERKING
BG: laminaat incl. plinten
1e: laminaat incl. plinten
2e: dekvloer in het zicht

VLOERAFWERKING
BG: giet incl. plinten
1e: pvc incl. plinten
2e: dekvloer in het zicht

WANDAFWERKING
BG: glasvliesbehang, incl. sauswerk, 1 kleurwand
1e: glasvliesbehang, incl. sauswerk, 3 kleurwanden
2e: behangklare wanden
badkamer & toilet: structuur spuitwerk

WANDAFWERKING
BG: glasvliesbehang, incl. sauswerk, 1 kleurwand
1e: glasvliesbehang, incl. sauswerk, 3 kleurwanden
2e: behangklare wanden
badkamer & toilet: structuur spuitwerk		

PLAFONDAFWERKING
BG: structuur spuitwerk
1e: structuur spuitwerk
2e: bruin of groen plaatmateriaal in het zicht
badkamer & toilet: structuur spuitwerk

PLAFONDAFWERKING
BG: sausklaar afgewerkt, incl. sauswerk
1e: structuur spuitwerk
2e: bruin of groen plaatmateriaal in het zicht
badkamer & toilet: structuur spuitwerk

KEUKEN
Bosch apparatuur
composiet werkblad
hoek opstelling

KEUKEN
Miele apparatuur
Just Ceramics werkblad
Franke kokendwaterkraan met waterfilter
hoek opstelling

DEUREN
opdek deur, stalen kozijn
zonder bovenlicht
deurbeslag Blix
vlakke deur

DEUREN
opdek deur, stalen kozijn
zonder bovenlicht
deurbeslag Blix
4 lijndeuren waarvan 1 met glas

SANITAIR

SANITAIR

TEGELS
Vloertegel 60x60

TEGELS
Vloertegel 60x60

Wandtegel 30x60

Wastafel wandtegel 30x60

Wandtegel 30x60

Wastafel wandtegel 60x60

Prijzen zijn incl. BTW
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WOONWERELD
LANDELIJK & STIJLVOL

In Landelijk & Stijlvol gebruiken we warme materialen zoals hout, riet,
stoffen banken en zachte kleden. Natuurtinten zien we veel terug in de
wanden en stoffen.
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LANDELIJK & STIJLVOL
BG = Woonkamer/keuken en hal
1e = Slaapkamers en hal
2e = Zolder

BASIS.

€ 0,-

PLUS.

€ 20.750,-

VLOERAFWERKING
dekvloer in het zicht

VLOERAFWERKING
BG: laminaat incl. plinten
1e: dekvloer in het zicht
2e: dekvloer in het zicht

WANDAFWERKING
BG: behangklare wanden
1e: behangklare wanden
2e: behangklare wanden
badkamer & toilet: structuur spuitwerk

WANDAFWERKING
BG: glasvliesbehang, incl. sauswerk, 1 kleurwand
1e: behangklare wanden
2e: behangklare wanden
badkamer & toilet: structuur spuitwerk

PLAFONDAFWERKING
BG: structuur spuitwerk
1e: structuur spuitwerk
2e: bruin of groen plaatmateriaal in het zicht
badkamer & toilet: structuur spuitwerk

PLAFONDAFWERKING
BG: structuur spuitwerk
1e: structuur spuitwerk
2e: bruin of groen plaatmateriaal in het zicht
badkamer & toilet: structuur spuitwerk

KEUKEN
geen

KEUKEN
Constructa apparatuur
HPL werkblad
rechte opstelling

DEUREN
opdek deur, stalen kozijn
met bovenlicht
deurbeslag Ami
vlakke deur

DEUREN
opdek deur, stalen kozijn
zonder bovenlicht
deurbeslag Ami
vlakke deur

SANITAIR

SANITAIR

TEGELS
Vloertegel 30x30

TEGELS
Vloertegel 30x60

Wandtegel 25x33

Wandtegel 30x60
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Welke upgrade past bij jou?
In de upgrades zitten 3 gesprekken met de woonadviseur en zijn 30 extra werkbare dagen opgenomen.

ACCENT.

€ 33.950,-

SUBLIME.

€ 47.250,-

VLOERAFWERKING
BG: laminaat incl. plinten
1e: laminaat incl. plinten
2e: dekvloer in het zicht

VLOERAFWERKING
BG: hout incl. plinten
1e: hout incl. plinten
2e: dekvloer in het zicht

WANDAFWERKING
BG: glasvliesbehang, incl. sauswerk, 1 kleurwand
1e: glasvliesbehang, incl. sauswerk, 3 kleurwanden
2e: behangklare wanden
badkamer & toilet: structuur spuitwerk

WANDAFWERKING
BG: glasvliesbehang, incl. sauswerk, 1 kleurwand
1e: glasvliesbehang, incl. sauswerk, 3 kleurwanden
2e: behangklare wanden
badkamer & toilet: structuur spuitwerk		

PLAFONDAFWERKING
BG: structuur spuitwerk
1e: structuur spuitwerk
2e: bruin of groen plaatmateriaal in het zicht
badkamer & toilet: structuur spuitwerk

PLAFONDAFWERKING
BG: sausklaar afgewerkt, incl. sauswerk
1e: structuur spuitwerk
2e: bruin of groen plaatmateriaal in het zicht
badkamer & toilet: structuur spuitwerk

KEUKEN
Bosch apparatuur
composiet werkblad
hoek opstelling

KEUKEN
Miele apparatuur
Just Ceramics werkblad
Franke kokendwaterkraan met waterfilter
hoek opstelling

DEUREN
opdek deur, stalen kozijn
zonder bovenlicht
deurbeslag Twist
vlakke deur

DEUREN
opdek deur, stalen kozijn
zonder bovenlicht
deurbeslag Twist
4 lijndeuren waarvan 1 met glas

SANITAIR

SANITAIR

TEGELS
Vloertegel 60x60

TEGELS
Vloertegel 60x60

Wandtegel 30x60

Wastafel wandtegel 30x60

Wandtegel 30x60

Wastafel wandtegel 60x60

Prijzen zijn incl. BTW
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WOONWERELD

PERSOONLIJK & TIJDLOOS

Een heerlijke bank, televisie kijken op het kleed, het
lezen van een boek in de loveseat:
Persoonlijk & Tijdloos inspireert je met meubels en
accessoires voor een comfortabele woonkamer.
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PERSOONLIJK & TIJDLOOS
BG = Woonkamer/keuken en hal
1e = Slaapkamers en hal
2e = Zolder

BASIS.

€ 0,-

PLUS.

€ 20.750,-

VLOERAFWERKING
dekvloer in het zicht

VLOERAFWERKING
BG: laminaat incl. plinten
1e: dekvloer in het zicht
2e: dekvloer in het zicht

WANDAFWERKING
BG: behangklare wanden
1e: behangklare wanden
2e: behangklare wanden
badkamer & toilet: structuur spuitwerk

WANDAFWERKING
BG: glasvliesbehang, incl. sauswerk, 1 kleurwand
1e: behangklare wanden
2e: behangklare wanden
badkamer & toilet: structuur spuitwerk

PLAFONDAFWERKING
BG: structuur spuitwerk
1e: structuur spuitwerk
2e: bruin of groen plaatmateriaal in het zicht
badkamer & toilet: structuur spuitwerk

PLAFONDAFWERKING
BG: structuur spuitwerk
1e: structuur spuitwerk
2e: bruin of groen plaatmateriaal in het zicht
badkamer & toilet: structuur spuitwerk

KEUKEN
geen

KEUKEN
Constructa apparatuur
HPL werkblad
rechte opstelling

DEUREN
opdek deur, stalen kozijn
met bovenlicht
deurbeslag Ami
vlakke deur

DEUREN
opdek deur, stalen kozijn
zonder bovenlicht
deurbeslag Ami
vlakke deur

SANITAIR

SANITAIR

TEGELS
Vloertegel 30x30

TEGELS
Vloertegel 30x60

Wandtegel 25x33

Wandtegel 30x60
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Welke upgrade past bij jou?
In de upgrades zitten 3 gesprekken met de woonadviseur en zijn 30 extra werkbare dagen opgenomen.

ACCENT.

€ 33.950,-

SUBLIME.

€ 47.250,-

VLOERAFWERKING
BG: laminaat incl. plinten
1e: laminaat incl. plinten
2e: dekvloer in het zicht

VLOERAFWERKING
BG: hout incl. plinten
1e: hout incl. plinten
2e: dekvloer in het zicht

WANDAFWERKING
BG: glasvliesbehang, incl. sauswerk, 1 kleurwand
1e: glasvliesbehang, incl. sauswerk, 3 kleurwanden
2e: behangklare wanden
badkamer & toilet: structuur spuitwerk

WANDAFWERKING
BG: glasvliesbehang, incl. sauswerk, 1 kleurwand
1e: glasvliesbehang, incl. sauswerk, 3 kleurwanden
2e: behangklare wanden
badkamer & toilet: structuur spuitwerk		

PLAFONDAFWERKING
BG: structuur spuitwerk
1e: structuur spuitwerk
2e: bruin of groen plaatmateriaal in het zicht
badkamer & toilet: structuur spuitwerk

PLAFONDAFWERKING
BG: sausklaar afgewerkt, incl. sauswerk
1e: structuur spuitwerk
2e: bruin of groen plaatmateriaal in het zicht
badkamer & toilet: structuur spuitwerk

KEUKEN
Bosch apparatuur
composiet werkblad
hoek opstelling

KEUKEN
Miele apparatuur
Just Ceramics werkblad
Franke kokendwaterkraan met waterfilter
hoek opstelling

DEUREN
opdek deur, stalen kozijn
zonder bovenlicht
deurbeslag Flair
vlakke deur

DEUREN
opdek deur, stalen kozijn
zonder bovenlicht
deurbeslag Flair
4 lijndeuren waarvan 1 met glas

SANITAIR

SANITAIR

TEGELS
Vloertegel 60x60

TEGELS
Vloertegel 60x60

Wandtegel 30x60

Wastafel wandtegel 30x60

Wandtegel 30x60

Wastafel wandtegel 60x60

Prijzen zijn incl. BTW

S TA R T

SMART

VERSCHIL MOET ER ZIJN

LOSSE UPGRADES
BASIS.

PLUS.

TEGELS
Wandtegels in toilet tot
plafond. Tegels volgens
prijsniveau Basis, per
toilet.

TEGELS
Wandtegels in toilet tot
plafond. Tegels volgens
prijsniveau Plus, per
toilet.

TEGELS
Wandtegels in toilet tot
plafond. Tegels volgens
prijsniveau Accent, per
toilet.

TEGELS
Wandtegels in toilet tot
plafond. Tegels volgens
prijsniveau Sublime, per
toilet.

VERGROTING
Badkamer vergroting
incl. tegels volgens prijsniveau Basis.

VERGROTING
Badkamer vergroting
incl. tegels volgens prijsniveau Plus.

VERGROTING
Badkamer vergroting
incl. tegels volgens prijsniveau Accent.

VERGROTING
Badkamer vergroting
incl. tegels volgens prijsniveau Sublime.

BAD
O’novo bad 180 x 75 ,
Grohe euroeco kraan,
tegelwerk volgens prijsniveau Basis, vergroting
badkamer benodigd.
Mogelijk uitbreiding watercapaciteit benodigd.

BAD
Architectura bad 180
x 80 cm, Grohe 1000
kraan, tegelwerk volgens
prijsniveau Plus, vergroting badkamer benodigd.
Mogelijk uitbreiding watercapaciteit benodigd.

BAD
Loop & Friends bad 180
x 80 cm, Grohe 2000
kraan, tegelwerk volgens prijsniveau Accent,
vergroting badkamer
benodigd. Mogelijk uitbreiding watercapaciteit
benodigd.

BAD
Subway 2.0 bad 180 x
80 cm, Grohe 2000
kraan, tegelwerk
volgens prijsniveau Sublime, vergroting badkamer benodigd. Mogelijk
uitbreiding watercapaciteit benodigd.

€2.450,-

€2.650,-

€ 3.090,-

€3.150,-

DOUCHEWAND
Compleet
Helder en
helder glas mat glas

DOUCHEWAND
Compleet
Helder en
helder glas mat glas

DOUCHEWAND
Compleet
Helder en
helder glas mat glas

€ 295,-

€ 245,-

DOUCHEWAND
Compleet
Helder en
helder glas mat glas
90 x 200 cm

€995,- € 1.095,-

€ 525,-

€ 265,-

90 x 200 cm

€995,- € 1.095,-

ACCENT.

€ 525,-

€ 280,-

90 x 200 cm

€ 525,-

€ 295,-

90 x 200 cm

€995,- € 1.095,-

€995,- € 1.095,-

MEUBEL
Avento
meubel
58 cm

MEUBEL
Subway 2.0
meubel
59 cm

€ 1.095,Alle aangeboden opties zijn inclusief levering en montage

SUBLIME.

€ 1.275,-

S TA R T
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VERSCHIL MOET ER ZIJN

LOSSE UPGRADES
BASIS.

PLUS.

ACCENT.

RAINSHOWER
Grohe euphoria
Ø 21 cm handen regendouche

RAINSHOWER
Grohe euphoria
Ø 21 cm handen regendouche

RAINSHOWER
Grohe euphoria
Ø 21 cm handen regendouche

€ 725,-

€ 725,-

€ 345,-

Ø 31 cm handen regendouche

Ø 31 cm handen regendouche

€ 995,-

€ 995,RAINSHOWER
Grohe
smartcontrol
hand- en
regendouche

€ 1.350,-

Ø 31 cm handen regendouche

€ 545,RAINSHOWER
Grohe
smartcontrol
hand- en
regendouche

€ 995,BADKAMER
Upgrade op sanitair
Accent: spiegel, wastafel, kraan en meubel
59 cm

SUBLIME.
RAINSHOWER
Grohe euphoria
Ø 31 cm handen regendouche

€ 195,RAINSHOWER
Grohe
smartcontrol
hand- en
regendouche

€ 595,-

BADKAMER
Upgrade op sanitair
Sublime: spiegel, wastafel, 2 kranen en meubel 129 cm, vergroting
badkamer benodigd.

€ 3.225,-

spiegel, wastafel, kraan
en meubel 80 cm

€ 1.345,-

spiegel, wastafel,
2 kranen en meubel 129
cm, vergroting badkamer
benodigd.

€ 3.345,-

€ 2.545,-

spiegel, 2 wastafels,
2 kranen en meubel
140 cm, vergroting badkamer benodigd.

€ 4.275,Prijzen zijn incl. BTW
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SANITAIR UPGRADES
BASIS.

PLUS.

TOILET

TOILET

Kleur en type tegel
volgens prijsniveau Basis
zoals weergegeven per
woonwereld. Prijs per
toilet.

€ 0,-

BADKAMER

		

TOILET

Kleur en type tegel
volgens prijsniveau Plus
zoals weergegeven per
woonwereld. Prijs per
toilet.

€ 995,-

BADKAMER

Kleur en type tegel
volgens prijsniveau Basis
zoals weergegeven per
woonwereld. Prijs per
woningtype, per badkamer.

€ 0,-

ACCENT.

Kleur en type tegel
volgens prijsniveau Plus
zoals weergegeven per
woonwereld. Prijs per
woningtype, per badkamer.

€ 2.395,-

TOILET

Kleur en type tegel volgens prijsniveau Accent
zoals weergegeven per
woonwereld. Prijs per
toilet.

€ 1.145,-

BADKAMER

Kleur en type tegel volgens prijsniveau Accent
zoals weergegeven per
woonwereld. Prijs per
woningtype, per badkamer.

€ 4.595,-

AFWERKING UITBOUW

Vloer-, wand- en
plafondafwerking
volgens prijsniveau Basis
zoals weergegeven per
woonwereld.
1,2 m uitbouw
2,4m uitbouw

€ 0,€ 0,-

Vloer-, wand- en
plafondafwerking
volgens prijsniveau Plus
zoals weergegeven per
woonwereld.
1,2 m uitbouw
2,4m uitbouw

€ 675,€ 1.345,-

Alle aangeboden opties zijn inclusief levering en montage

Vloer-, wand- en plafondafwerking volgens
prijsniveau Accent zoals
weergegeven per woonwereld.
1,2 m uitbouw
2,4m uitbouw

SUBLIME.

€ 675,€ 1.345,-

Kleur en type tegel volgens prijsniveau Sublime
zoals weergegeven per
woonwereld. Prijs per
toilet.

€ 1.475,-

BADKAMER

Kleur en type tegel volgens prijsniveau Sublime
zoals weergegeven per
woonwereld. Prijs per
woningtype, per badkamer.

€ 5.945,-

Vloer-, wand- en plafondafwerking volgens
prijsniveau Sublime zoals
weergegeven per woonwereld.
1,2 m uitbouw
2,4m uitbouw

€ 2.625,€ 3.995,-
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Er zijn veel verschillende woonwerelden en
iedereen voelt zich thuis in een huis dat naar
eigen zin en smaak is ingericht.
Laat je inspireren in onze Start Smart showroom
in Aalsmeer en ontdek welke woonwereld het
beste bij jou past. Onze woonadviseur helpt je
hier graag bij.
Nieuwsgierig? Neem alvast een kijkje in onze
online showroom en doe de woontest.

WWW.STARTSMART.NU
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START SMART IS EEN INITIATIEF VAN VINK BOUW

WWW.STARTSMART.NU

