


Oké, de eerste stap heb je al gezet. Je hebt een kavel gekocht, of je hebt er eentje 
op het oog. En nu?

Je wilt alle vrijheid om je eigen huis te realiseren. Een architect inschakelen vind je 
te duur en je wilt tijdens het ontwerpen weten waar je aan toe bent qua bouwkos-
ten. Je kunt kiezen voor een catalogusbouwer omdat de prijs dan bekend is. Maar 
dáár betaal je een prijs voor:  je beperkt je keuzevrijheid in het ontwerp van jouw 
droomhuis én het kiezen van een bouwer. Daarom is dit iets voor jou. 

Wij zijn YourHome2GO.  Architecten die inzien dat zélf bouwen of laten bouwen 
makkelijk én betaalbaar kan. 

Het werkt namelijk heel simpel. 
Je bekijkt eerst online onze kant-en-klare woningontwerpen. Er zit van alles bij, van 
tussenwoningen en 2-onder-1 kap tot vrijstaande woonhuizen. Nu kies je er één uit 
die je mooi vindt en je neemt contact met ons op.
Het ontwerp koop je voor een vast, laag bedrag. Als het niet precies is wat je wil, 
kunnen we nog aanpassingen voor je doen, ook tegen vaste, minimale kosten. 
Je kiest áltijd zelf welke materialen je wilt gebruiken voor de gevelafwerking, én wat 
het afwerkingsniveau wordt. Hier kunnen we je natuurlijk ook bij helpen. 

Bij YourHome2GO…  

▪	 Krijg	je	een	architectonisch	ontwerp	tegen	lage	kosten,	waarmee	je	direct		
 een prijs kunt opvragen bij aannemers
▪	 Heb	je	absolute	vrijheid	in	materiaalkeuze	en	afwerkingsniveau		
▪	 Is	het	ontwerp	tegen	minimale	kosten	aan	te	passen	zonder	de	beperking		
 van een bouwsysteem of bepaalde materialen  
▪	 Krijg	je	een	snelle	levering	van	het	totaalontwerp		
▪	 Kan	een	ontwerp	kosteloos	worden	omgeruild	voor	een	ander	ontwerp,	als		
 het niet bevalt
▪	 Kun	je	snel	aan	de	slag	met	de	bouw	van	jouw	huis!
▪	 Kun	je	nog	overal	shoppen	om	de	beste	bouwer	en	prijs-kwaliteit	
 verhouding te krijgen

Dit laatste is meteen het belangrijkste verschil met ontwerpen van een catalogus-
bouwer, die werkt volgens een vast bouwsysteem. Als je bij een catalogusbouwer 
iets wil veranderen aan het ontwerp kan dat vaak niet, omdat er van het bouwsys-
teem	afgeweken	moet	worden.	Iedere	verandering	kost	geld.	Daarnaast	heb	je	geen	
keuze in de bouwer van je huis.

Wil je niet gebonden zijn aan een catalogusbouwer, maar alle vrijheid? Bel ons even, 
dan helpen we je graag verder. Alle ontwerpen staan op YourHome2GO.nl.
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