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Bouw een duovilla

samen met uw toekomstige buren

In de wijk Bomenweide, een
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worden gebouwd . Wij
nodigen u uit om deze unieke
villa’s zelf of samen met uw
toekomstige buren te realiseren.
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aan de rand van Heinkenszand,
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parkachtige, groene omgeving

Geef zelf uw woonideeën vorm!

Een duovilla delen: combinatiemogelijkheden
• Meerdere generaties combineren. Wonen in een villa met uw naaste familie, samen
onder één dak! Uw eigen thuis op maat gemaakt naar wens en budget. Flexibel en
gezamenlijk, maar toch privé.
• Wonen en zorg combineren. Wonen in een villa met de mogelijkheid tot zorg aan huis,
nu of in de toekomst. Op deze locatie kunt u uw woonideeën combineren in bv. een
kangoeroe-woning met unieke, ongekende en ﬂexibele inrichtingsmogelijkheden.
• Wonen en werken combineren. Wonen in een villa met je werk dicht bij huis!
Combineer uw woonwensen met uw eigen kantoor / praktijk / atelier/… aan huis.

wij helpen u!

• Uniek wonen. Wonen in een villa geheel naar eigen wens . Door de woonwensen van
een of twee huishoudens te combineren en te mixen ontstaat uw eigen unieke, op maat
gedeelde villa.
• Bouwen met gelijkgestemden. Wonen in een villa samen met je beste vrienden of
familieleden. Goede buren zijn immers beter dan een verre vriend.
• Goed alternatief bij hoge huur. Wonen in een villa voor de kosten van een
huurwoning. Ga het avontuur aan en realiseer uw eigen (duo)villa binnen een door
uzelf bepaald budget.

Wij helpen u met het bouwproces
Wij begeleiden de toekomstige bewoners in dit CPO-project van start tot ﬁnish.
Dit wil zeggen van de eerste misschien nog wilde plannen tot het daadwerkelijk
betrekken van de villa. Onze rol hierbij is adviserend, de toekomstige bewoners
hebben zelf optimale zeggenschap over hun te bouwen villa. Het gaat per slot
van rekening om uw woonwensen.
Wij helpen u met het vinden van een mede-bouwer
CPO betekent dat u samen met uw buren de eigen villa ontwikkelt. U bent vroeg
bij het project betrokken en bepaalt zelf, samen met uw buren, hoe deze villa
eruit ziet, de kwaliteit, de indeling en ook de prijs ervan. U kent uw buren en andere bouwers in de wijk al voordat u er woont. Bij het kiezen van uw eigen huis
kiest u in feite ook uw buren. Het resultaat is een unieke op maat gebouwde en
desgewenst gedeelde villa.
Wij helpen u, u staat er niet alleen voor
Samen sta je sterk. Door samen te ontwikkelen, kunt u proﬁteren van elkaars
kennis en kunde. Ook samen producten en diensten inkopen levert vaak ﬁnanciële voordelen op. Wij als CPO-team, een combinatie van deskundigen, zullen u
bijstaan in uw zoektocht naar uw nieuwe eigen thuis. Met onze expertises kunnen
we uw wensen zeker realiseren.

Wij informeren u graag!
@
@

06-53327535

duovilla@cpoz.nl

www.duovilla.nl

bijeenkomsten

animatie

U kunt elke werkdag
bellen van 08.30 - 21.00 uur.
Ons belteam maakt voor u
een afspraak voor een vrijblijvend gesprek met de onafhankelijke CPOZ-adviseur.
BGG: 06-51137988.

Via dit e-mail adres kunt u uw
vraag direct aan de CPOZadviseur stellen. Deze onafhankelijke adviseur zal u zo
spoedig mogelijk antwoorden. U kunt ook een voorstel
doen voor een afspraak.

De website geeft u een
eerste indruk van dit unieke
project. U treft er impressies,
de uitgangspunten en
natuurlijk antwoorden op
veelgestelde vragen.

Regelmatig houden we
bijeenkomsten. U bent
welkom met al uw vragen,
samen met uw bouwpartners. Schrijf in op:

U kunt nu al een animatie
bekijken. Scan daarvoor de
QR-code of het Layar-logo
met uw smartphone. U kunt
het ﬁlmpje natuurlijk ook op
de website vinden.

www.duovilla.nl/informatieavond

