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Ready 2 Move in®
by Dura Vermeer
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Als je bij Dura Vermeer een nieuwbouwhuis koopt dan koop je een huis dat helemaal 
af is. De nieuwe woning wordt opgeleverd compleet met keuken, badkamer en op-
tionele vloer- en wandafwerking, Ready 2 Move in. Zodra je de sleutel krijgt, hoef je 
alleen nog maar je meubels neer te zetten en je kunt heerlijk wonen.

Alles in huis kan worden aangepast aan iedere smaak en levensstijl, of je nou een 
jong gezin hebt of als de kinderen al de deur uit zijn. Maak je persoonlijke keuzes 
via onze eigen showroom THUIS. Je hoeft ook niet met allerlei verschillende partijen 
om de tafel. Dat scheelt een hoop extra kosten, geregel en gedoe. En de garanties? 
Ook die zijn geregeld. Zo kun je optimaal genieten van jouw nieuwe droomhuis.

Jouw eigen ontwerp
Bij het Ready 2 Move in-concept kies je voor een huis dat helemaal af is volgens jouw 

eigen smaak en stijl. De interieurspecialisten van THUIS – de showroom helpen graag 

bij het maken van de keuzes voor de vloer, keuken, badkamer, materialen en wand-

afwerking. Of misschien wil je nog wel iets aanpassen of uitbreiden. Zo realiseer je met 

deskundig advies jouw eigen, woonklare huisontwerp.

Scherp op prijs en kwaliteit
Dura Vermeer is één van de grootste bouwers van Nederland. En één van de oudste. Wij 

zijn in 1855 opgericht en hebben ruim 160 jaar ervaring. Dankzij onze schaalgrootte en 

expertise bieden we je de beste service, kwaliteit en garantie. Zo hoef je niet meer over 

prijzen te onderhandelen en ben je in één keer klaar om te wonen.

THUIS – de showroom heeft een zeer ruim assortiment. Je kunt alle kleuren, stijlen en 

materialen komen zien en voelen. Jouw smaak? Wij hebben het.

Een complete woning, 
helemaal af

Een compleet huis met keuken, 
badkamer en optionele vloer- 
en wandafwerking

Alles is klaar 
bij oplevering

Keuze uit een 
uitgebreid assortiment

Alles onder 
één dak
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De grote charme van een nieuwbouwhuis is natuurlijk 

dat het helemaal bij jou past. Tot aan de laatste tegel 

in de badkamer ademt het huis jouw individualiteit, 

smaak en karakter.

Het aanbod van THUIS is altijd afgestemd op de 

laatste trends zodat je genoeg inspiratie op kunt 

doen om de juiste keuzes te maken.

Het team van THUIS ziet er naar uit om je binnenkort 

te mogen ontvangen om samen jouw droomhuis te 

realiseren.

THUIS: zie het, voel het,
beleef het

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6

Bespreek 
met jouw 

verkoop adviseur 
de indeling van 
jouw huis. Kies 

de upgrades 
en extra’s.

Creëer badkamer 
en toilet helemaal 
naar jouw smaak.

Kiezen maakt 
hongerig, dus
geniet van een 
welverdiende 

lunch.

Maak het geheel 
compleet met

met een mooie 
wand- en 

vloerafwerking 
(optioneel).

Alles akkoord? 
Onderteken de 
offertes en wij 

gaan voor je aan 
de slag!

Design de 
keuken van 

jouw dromen.

Een dag bij THUIS – de showroom:
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THUIS: zie het, voel het,
beleef het
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Keukeninspiratie

De  interieurspecialisten van THUIS inspireren je 

graag met ideeën en ontwerpvoorstellen om jouw 

ideale keuken samen te stellen. THUIS biedt ruime 

keuzemogelijkheden voor onder meer materialen, 

werkbladen, apparatuur en opstellingen om aan alle 

wensen tegemoet te komen.

SieMatic in jouw huis

Haal kwaliteit in huis met:
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Bij THUIS kun je een keuken kiezen die helemaal 

bij jouw manier van leven past: extra opbergruimte, 

een Quooker, een kookeiland met de nieuwste 

apparatuur.

SieMatic heeft verschillende lifestylekeukens 

passend bij iedere woon- en leefsituatie. Iedere 

droomkeuken is te ontwerpen met behulp van 

moodboards in de SieMatic boutique en met de 

interieurspecialisten van THUIS.

De SieMatic keukens op de volgende pagina’s 

inspireren je bij het samenstellen van jouw eigen 

keuken. De variatiemogelijkheden zijn eindeloos.

Informeer gerust bij onze interieurspecialisten naar 

de meerprijzen van de getoonde keukenontwerpen.

SieMatic in jouw huis
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Speel met licht om 
nadruk te leggen op 
de mooiste details
van je keuken.
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Keukeninspiratie

Siemens apparatuur
• Combimagnetron

• Koeler met vriesvak

• Vaatwasser 

• Bora inductiekookplaat met geïntegreerde afzuigunit

SieMatic premium materialen
• Keuken  Hoogwaardig kunststof/ 

 SieMatic Colorsystem

• Greeploos  Edelstaal

• Werkblad  Graniet

• Spoelbak  Roestvrijstaal met 

 eenhendel mengkraan
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Keukeninspiratie

Siemens apparatuur
• Combimagnetron

• Stoomoven

• Koeler met vriesvak

• Vaatwasser

• Bora Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuigunit

SieMatic premium materialen
• Keuken  Hoogwaardig kunststof/ 

 SieMatic Colorsystem

• Greeploos  Edelstaal

• Werkblad  Graniet

• Spoelbak  Roestvrijstaal met Quooker Fusion
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KeukeninspiratieKeukeninspiratie

Siemens apparatuur
• Combimagnetron

• Stoomoven

• Koelvries combinatie

• Vaatwasser

• Bora Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuigunit

SieMatic premium materialen
• Keuken  Hoogwaardig kunststof/ 

 SieMatic Colorsystem

• Greeploos  Edelstaal

• Werkblad  Graniet

• Spoelbak  Roestvrijstaal met 

 eenhendel mengkraan
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Begin je de dag graag snel en efficiënt? Met geordende 

kasten en een krachtige douche? Of kies je voor die 

bijzondere relaxbadkamer, om heerlijk te genieten van 

de rust? Wat je ook kiest, je stelt je nieuwe badkamer 

bij THUIS samen.

De interieurspecialisten van THUIS denken graag mee 

over de best passende indeling, tegels en producten.

THUIS biedt alleen de beste merken en sanitair van 

hoogwaardige kwaliteit. Alle producten zijn op een 

duurzame manier geproduceerd en ontworpen 

om heel lang mee gaan. Zo biedt THUIS altijd een 

badkamer waar je lang plezier van hebt.

De badkamer wordt zelfs nog duurzamer met water-

besparende kranen en (regen)douches. Daarbij wordt 

het comfort niet minder, maar je energierekening wel. 

Een win-win situatie.

Badkamerinspiratie

Haal kwaliteit in huis met:
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Badkamerinspiratie

Combineer het 
moderne zwart 
met natuurlijke 
kleuren voor 
een warme sfeer.
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Badkamerinspiratie Badkamerinspiratie

Binnen het assortiment van THUIS kunnen we allerlei 

soorten badkamerstijlen realiseren en leveren we 

ook een breed pakket aan upgrades en extra’s. 

Onze interieurspecialisten kunnen je alles vertellen 

over de mogeljikheden en de meerprijzen. Zij 

helpen je graag om jouw ideale badkamer vorm te 

geven. Wil je een plek om lekker tot rust te komen, 

een designbadkamer die aansluit bij een modern 

interieur of juist een bad kamer met veel comfort 

en een praktische indeling?

Je kunt kiezen uit vele soorten sanitair, meubels 

en tegels voor op de vloer en wand. Zo maak je de 

badkamer tot een modern geheel dat perfect 

aansluit op jouw individuele wensen.
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Badkamerinspiratie Badkamerinspiratie

Een industriële badkamer is erg populair. Die is 

bijvoorbeeld te realiseren met een stoere vloer, 

geglazuurde tegels op de wanden en strak 

vormgegeven sanitair.

De tegels zijn te combineren met een houtlook 

wastafelmeubel voor een warme, sfeervolle twist. 

Of houd het strak met een effen meubel.

De badkamer wordt helemaal compleet door te 

kiezen voor een robuuste, comfortabele regendouche.

Ontsnap met 
badkamerstijl 
‘Sereen’ aan 

de dagelijkse 
drukte

Sanitair met een 
strak design geeft je 
badkamer een 
moderne uitstraling.
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Wand- en vloerinspiratie

Stap straks je nieuwe huis binnen, compleet met een 

gloednieuwe vloer en strakke wanden naar jouw persoon-

lijke wensen. THUIS biedt een breed pakket aan upgrades 

en extra’s aan die tegen een meerprijs gekozen kunnen 

worden, raadpleeg de prijslijst voor de mogelijkheden. 

Onze interieurspecialisten helpen graag bij het kiezen van 

de mooiste vloeren en wandafwerking. Ook heeft THUIS 

een breed assortiment aan raamdecoratie.

Haal kwaliteit in huis met:
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Houten vloeren 
geven een 
warme uitstraling.

Wand- en vloerinspiratie
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Wand- en vloerinspiratie

Wandkleuren
Kies de ideale wandafwerking uit onze kleurenwaaier 

met een grote diversiteit aan kleurtinten. De THUIS 

interieurspecialisten laten graag zien wat je allemaal 

met kleur kunt bereiken. Neem bijvoorbeeld een 

warme kleur voor een rustgevende uitstraling of kies 

een sterke kleur voor een krachtig statement.

Kies een warme 
kleur voor de 
wand voor een 
rustgevende 
uitstraling.
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Wand- en vloerinspiratie Wand- en vloerinspiratie

Hout
Houten vloeren geven warmte en sfeer aan elke 

woonkamer. De natuurlijke uitstraling en hoog-

waardige kwaliteit zorgen ervoor dat je je direct 

thuis voelt. Hout leeft en groeit met jou mee, zodat 

je er jarenlang plezier van hebt.

PVC
Vloeren van PVC zijn onderhoudsvriendelijk, geluid-

dempend en hebben een sterke toplaag. PVC is 

op verschillende manieren te leggen, bijvoorbeeld 

in speelse patronen of met een mooie bies als 

afwerking.
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THUIS De Showroom   ∞   Surinameweg 17, 2035 VA Haarlem   ∞   info@thuis-deshowroom.nl   ∞   06 535 998 95

Copyright (2019) Deze uitgave is met de groots mogelijke zorg samengesteld. Voor eventuele wijzigingen, druk-/zetfouten of afgelastingen 
in de geplaatste informatie is de uitgever niet verantwoordelijk. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze uitgave 
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