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Bouwbedrijf Slink is al ruim vijfendertig jaar actief in Noord-Holland. Naast
aannemers en ontwikkelaars weten ook
veel particulieren de weg naar het bouwbedrijf te vinden. Een opbouw, aanbouw
of een nieuwe garage, het is slechts een
willekeurige greep waarvoor de hulp van
bouwbedrijf Slink wordt ingeroepen.
Sinds enige tijd zijn wij gespecialiseerd

nieuwbouwproject aan de Pekelharinghaven in Medemblik

Home Enlargement prefab aanbouwsystemen:
uitgevoerd door bouwbedrijf Slink
in het fabriceren van prefab aanbouwsystemen. Kwaliteit staat uiteraard
voorop, net als het maken van heldere
afspraken, bijvoorbeeld over het tijdstip
van plaatsing.
Wij houden dan ook het volledige bouwproces van uw aanbouw zélf in handen. U
heeft dus met één partij te maken waardoor u altijd weet wie er aanspreekbaar
is voor uw vragen.

Het traject:

Als u voor een van onze aanbouwen
kiest, komt een medewerker bij u langs
om alles in te meten en de details te
bespreken. In de werkplaats werken
wij uw aanbouw tot in de puntjes af en
we maken een duidelijke afspraak met
u voor het tijdstip van plaatsing. Nadat

de grond bouwklaar is gemaakt, kan de
complete aanbouw binnen een week aan
uw woning worden geplaatst. Zonder onvoorziene vertragingen en met zo min
mogelijk overlast en rommel.

Maatwerk

Een aanbouw kan in allerlei vormen. HE
biedt een serie uitbouwmogelijkheden,
maar u kan ook andere wensen hebben. Daar bieden wij als aannemingsbedrijf maatwerk. Wilt u hierover informatie? Neem dan contact met ons
op en wij kunnen dan een afspraak maken om diverse mogelijkheden, de
kosten en het tijdsbestek met u door te nemen.
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Home Enlargement systemen:
• directe waardevermeerdering van uw woning
• binnen een week geplaatst
• heldere kostenberekening vooraf
• vele varianten mogelijk
• diverse kleurstellingen zonder meerkosten
• hoge kwaliteit

Onze modellen voor uw aanbouw
Met een Home Enlargement aanbouwsysteem kiest u niet alleen voor meer ruimte en woongenot; u
kiest
ookC1voor een verfraaiing
van uwtype
woning.
type
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C3 Daarom zijn er diverse opties mogelijk qua vormgeving en materiaalkeuze waardoor de aanbouw naadloos aansluit op de stijl en het karakter van uw
woning. De richtprijzen van deze modellen kunt u exact berekenen op www.uwaanbouw.nl.

Standaard

De modellen Standaard zijn vooral ruimtewinners. Net even wat extra ruimte om bijvoorbeeld
een type
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keuken te kunnen
Er zijntype
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modellen (zie onderstaande tekeningen) in verschillende breedten en diepten te verkrijgen.
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Home Enlargement prefab aanbouwsystemen:
De oplossing voor uw aanbouw!

Modern

De modellen Modern worden gekenmerkt door
veel glas en een strakke afwerking. Deze zijn
uit te voeren met openslaande deuren of een
schuifpui. Er type
zijn 3 C2
modellen (zie onderstaande
type C1
type C3
tekeningen) in verschillende breedten en diepten te verkrijgen.

U wilt groter wonen en denkt aan een verhuizing of een verbouwing. Overweeg dan eens onze Home
Enlargement prefab aanbouwsystemen: meer leefruimte, meer vierkante meters en een directe
waardevermeerdering van uw woning. Binnen een week! Met een minimum aan overlast en rommel
en een maximum aan resultaat en kwaliteit.

Opties + materialen
Voor wij gaan bouwen, nemen we uitgebreid uw wensen met u door: welke materialen gaan we gebruiken?
Welke kleuren kiest u? We zorgen er bijvoorbeeld voor
dat de kleuren van de stenen zo dicht mogelijk liggen bij de kleuren van uw bestaande muren. Ook aan
de binnenkant proberen we de aanbouw zo naadloos
mogelijk aan te laten sluiten op uw bestaande muren
en plafond.
U kunt uw aanbouw casco laten opleveren, maar er
zijn ook diverse luxe opties mogelijk. Bij de calculator
op onze website bieden wij u diverse mogelijkheden.
Wilt u een optie die niet in de calculator staat of wilt
u van ons een volledige offerte? Neemt u dan contact
met ons op. Wij komen zo snel mogelijk bij u langs om
de offerte door te nemen en alle afspraken op papier
vast te leggen.

Home Enlargement zijn aanbouwsystemen die in de werkplaats volledig gebouwd en afgewerkt worden. Daarna worden ze in hun geheel aan uw woning geplaatst zodra de woning doorgebroken is. Binnen een week (zónder vertraging
door bijvoorbeeld het weer!) kan het leuke werk al beginnen:
het inrichten van uw nieuwe woonkamer, hobbyruimte, kinderhoek of keuken!

Wat zijn de kosten van uw aanbouw?
Op onze website uwaanbouw.nl kunt u direct berekenen wat
de kosten voor uw aanbouw zijn, of u kunt contact met ons
opnemen via 0229-750 784. Dan maken we voor u een offerte
op maat.
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Klassiek

De modellen Klassiek sluiten aan bij de meer
traditionele bouwstijl. Bij hogere woningen kunt
u dan ook kiezen voor bovenlichten (type C3). Er
zijn 3 modellen (zie onderstaande tekeningen) in
verschillende breedten en diepten te verkrijgen.

Heeft u een vergunning voor uw aanbouw nodig?
Soms heeft u voor een verbouwing aan uw woning één of
meer vergunningen nodig, zoals een sloopvergunning of een
bouwvergunning. Of u deze vergunningen nodig heeft, is afhankelijk van de aard van de verbouwing en de locatie van
uw woning. Ingewikkeld? Wij helpen u. Als u hierover contact met ons opneemt, nemen we samen alle stappen door.
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Home Enlargement prefab aanbouwsystemen:
uitgevoerd door bouwbedrijf Slink
in het fabriceren van prefab aanbouwsystemen. Kwaliteit staat uiteraard
voorop, net als het maken van heldere
afspraken, bijvoorbeeld over het tijdstip
van plaatsing.
Wij houden dan ook het volledige bouwproces van uw aanbouw zélf in handen. U
heeft dus met één partij te maken waardoor u altijd weet wie er aanspreekbaar
is voor uw vragen.

Het traject:

Als u voor een van onze aanbouwen
kiest, komt een medewerker bij u langs
om alles in te meten en de details te
bespreken. In de werkplaats werken
wij uw aanbouw tot in de puntjes af en
we maken een duidelijke afspraak met
u voor het tijdstip van plaatsing. Nadat

de grond bouwklaar is gemaakt, kan de
complete aanbouw binnen een week aan
uw woning worden geplaatst. Zonder onvoorziene vertragingen en met zo min
mogelijk overlast en rommel.

Maatwerk

Een aanbouw kan in allerlei vormen. HE
biedt een serie uitbouwmogelijkheden,
maar u kan ook andere wensen hebben. Daar bieden wij als aannemingsbedrijf maatwerk. Wilt u hierover informatie? Neem dan contact met ons
op en wij kunnen dan een afspraak maken om diverse mogelijkheden, de
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Home Enlargement systemen:
• directe waardevermeerdering van uw woning
• binnen een week geplaatst
• heldere kostenberekening vooraf
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