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BOUWEN à LA CARTE 

 

NIEUWBOUW 

 

RENOvATIE

 

pROjECTEN 

 

BOUWgRONdEN

 

BESTAANd vASTgOEd
ENERgIE ZUINIg

 BOUWEN



NIEUWBOUW OF RENOVATIE
U kan rekenen op meer dan 25 jaar er-
varing en vakkennis. Mede door deze  
ervaring en een team van professionals 
staan we garant voor de meest kwalitatie-
ve uitvoering waarbij wij steeds rekening 
houden met de meest recente wetgeving 
en dit binnen het vooropgesteld budget 
en tijdschema. Een persoonlijke gedetail-
leerde offerte van elke aannemer geeft u 
volstrekte duidelijkheid over wat u mag 
verwachten.

EEN pERFEcT hUWElIjK!
Uw droomhuis bouwen met Your home? 
Dat kan op uw eigen bouwgrond maar 
wij beschikken ook over een ruim aanbod 
bouwgronden die wij u graag voorstellen.
Your home biedt eveneens de service 
uw eigen vastgoed te verkopen, waarbij 
verkoop van eigen woning, tot aankoop 
bouwgrond en start nieuwbouw elkaar 
opvolgen.

GEpERSONAlISEERD ONTWERp
Your home luistert naar u en houdt  
optimaal rekening met uw persoonlijke 
wensen inzake bouwstijl, ideeën en bud-
get om tot een gepersonaliseerd ontwerp 
van uw woning of renovatie te komen  
samen met de architect.
Your home begeleidt u van het eerste  
bezoek tot en met oplevering van de wo-
ning via ons uniek vierstappenplan.

‘Uw droomhuis, onze zorg’   

NIEUWSGIERIG?

Neem vrijblijvend contact op via info@yourhome.be
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Your Home uit Waregem behaalde 

als eerste erkende aannemer 

in de wijde regio het felbegeerde kwaliteitslabel “Qualibouw”. 

BOUWEN EN RENOVEREN “à lA cARTE”
Voor een totaaloplossing en een geperso-
naliseerde aanpak van uw nieuwbouw- 
of renovatieproject kan u terecht bij  
Bouwcoördinator Your home.
Bij Your home is uw project uniek.  
Your home werkt steeds persoonlijk en 
bouwt/renoveert energiezuinig met 
duurzame materialen op uw maat met 
oog voor detail en kwaliteit.
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