Bij Jouw Thuis bepaal je zelf of en
hoe je jouw woning wilt verbeteren. 
Deze aanpak ontwikkelen we samen met
bewoners, fabrikanten en leveranciers.
We vinden het belangrijk om eerst op kleine
schaal ervaring op te doen. Daarom bieden
we Jouw Thuis oplossingen eerst alleen aan
in het Soesterkwartier in Amersfoort.
Noem het keuzevrijheid of maatwerk.
Wij noemen het Jouw Thuis.

Jouw Thuis staat voor
Gemak &
zekerheid

Zelf kiezen

Kwaliteit

Overzicht

Jíj bepaalt welke verbeteringen er in je

Je hoeft je niet te verdiepen in fabrikanten,

De mensen die het werk gaan doen, zijn

Van elke verbetering weet je vooraf precies

woning komen, zodat je woning aan jouw

leveranciers en ingewikkelde producten.

deskundig en gaan voorzichtig met alles

wat het gaat kosten. Je weet dus welke

wensen voldoet. Je bepaalt ook wanneer

Dat hebben wij namelijk al voor je gedaan.

om. Ze zetten nét dat stapje extra, omdat

huurverhoging je krijgt voor de verbeteringen

dat gebeurt. Wil je alles in één keer? Dat

In de Jouw Thuis Winkel kies je uit een

ze graag willen dat je tevreden bent. Als ze

die je laat aanbrengen. Zo kun je goed in de

kan. Wil je sommige dingen pas later?

mooi aanbod van goede oplossingen die

afspraken maken, komen ze die ook na.

gaten houden of de veranderingen voor jou

Ook prima.

voor jouw woning nu beschikbaar zijn.

En natuurlijk komen we achteraf nog eens

ook betaalbaar zijn. Overigens: er zijn ook

Natuurlijk denken we graag met je mee

terug om te kijken of het werk goed en

verbeteringen die juist besparingen kunnen

en geven we je een goed advies. Je weet

netjes is uitgevoerd.

opleveren. Denk bijvoorbeeld aan isolatie

dus zeker dat het goed komt!

Zelf kiezen.
Hoe werkt het?

Meer weten?

Bezoek onze website:

Mail naar info@jouwthuis.com

www.jouwthuis.com

of bel 06 - 82508626

www.portaal.nl/jouwthuis

oplossingen en zonnepanelen.

