Kom Thuis
inspiratie voor uw toekomstige woning

Beste heer/mevrouw,
Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe woning in het project
“Ven & Heide” te Etten-Leur. U gaat realiseren waar veel mensen van dromen.
Een nieuwbouwwoning betekent alles zo inrichten zoals u dat wenst, en
uiteraard in goed overleg met Ballast Nedam Zuid.
Binnen uw project is Bouwcenter Nelemans de leverancier van het sanitair en
tegelwerk t.b.v. de sanitaire ruimtes. Dit biedt u als koper unieke voordelen:
•

De specifieke kennis van het project is bij ons aanwezig.

•

Wij stemmen uw wensen af met alle betrokken professionele partijen.

•

Uw sanitaire ruimtes zijn voor oplevering van de woning volledig
geïnstalleerd.

Hoewel onze voorstellen, op basis van de beschikbare ruimte, zo optimaal
mogelijk zijn samengesteld, kunnen wij ons voorstellen dat u hier meer eigen
wensen en ideeën in verwezenlijkt zou willen zien. Wij willen u hierbij uiteraard
graag van dienst zijn. Bouwkundige voorzieningen en aanpassingen van
leidingwerk kunnen maar tot een bepaalde fase binnen het bouwproces en
uiteraard in goed overleg met Sprangers uitgevoerd worden. De sluitingsdatum
hiervan wordt door Ballast Nedam Zuid nog aan u medegedeeld.
Vanzelfsprekend bent u altijd welkom om sfeer te komen proeven in onze
eigentijdse showroom. Echter, om u op een professionele wijze van dienst te
kunnen zijn, dient u vooraf altijd een afspraak te maken. Er wordt dan tijd
gereserveerd bij een adviseur welke inhoudelijk op de hoogte is van het project.

Kijken Kiezen Kopen

Bouwcenter Nelemans zal contact met u opnemen voor het maken van deze
afspraak.

Toiletcombinatie

Wandcloset
Geberit Renova Plan
Kleur wit

Drukplaat
Geberit Sigma 01
Kleur wit

Inbouwreservoir
Geberit UP320

Fonteincombinatie

Sanitair Standaard (toiletruimte)

Fontein
Geberit Renova Plan
Kleur wit
Afmeting 40x25 cm

Fonteinkraan
F.Grohe Costa L
Kleur chroom
Koud water

Bekersifon
Viega
Kleur chroom

Toiletcombinatie

Wandcloset
Geberit Renova Plan
Kleur wit

Drukplaat
Geberit Sigma 01
Kleur wit

Inbouwreservoir
Geberit UP320

Wastafelcombinatie 2x

Sanitair Standaard (badkamer)

Wastafel
Geberit Renova Plan
Kleur wit
Afmeting 60 cm

Wastafelkraan
F.Grohe Eurosmart S
Kleur chroom

Bekersifon
Viega
Kleur chroom

Spiegel
57x40 cm

Douchecombinatie

Douchegoot
Easydrain Fixt50
Kleur RVS
Afmeting 70 cm

Sanitair Standaard (badkamer)

Douchethermostaat
F.Grohe 1000 New
Kleur chroom

Glijstangset
F.Grohe Tempesta New
Kleur chroom

Wandtegel 30 x 60 cm

BHC Blanco
Glans en mat wit
Verwerking
Liggend-stapelend
Badkamer hoogte tot plafond
Toiletruimte hoogte tot ca. 120 cm

Vloertegel 60 x 60 cm

BHC Avenue
Sand

Tegelwerk Standaard

BHC Avenue
Taupe

Verwerking
Recht (niet strokend met wandtegels)

BHC Avenue
Antracite

BHC Piazen
Black

Openingstijden Showroom
Maandag 09.30 – 17.30 uur
Dinsdag
09.30 – 17.30 uur
Woensdag 09.30 – 17.30 uur
Donderdag 09.30 – 17.30 uur
Vrijdag
09.30 – 18.00 uur
Zaterdag 09.30 – 17.00 uur (geen project-adviseur aanwezig)

Vanzelfsprekend bent u altijd welkom om sfeer te komen proeven in onze
eigentijdse showroom. Echter, om u op een professionele wijze van dienst te
kunnen zijn, dient u vooraf altijd een afspraak te maken. Er wordt dan tijd
gereserveerd bij een adviseur welke inhoudelijk op de hoogte is van het project.

