
 

Sanitair 

Er zijn voor dit project twee verschillende methodes voor u 
beschikbaar om een keuze te maken in het sanitair aanbod. Van 
Wijnen werkt in dit project samen met sanitair showroom van 
Munster. Door middel van een gesprek met een adviseur van van 
Munster of via de digitale showroom van Uw Huis Uw Wens. Deze 
methodes kunnen ook gecombineerd worden. Zo bent u natuurlijk 
altijd welkom in de showroom te Gouda om het sanitair zoals dit in 
de digitale showroom is weergegeven te komen bekijken. Wanneer 
u het wenst kunt u daar ook een afspraak inplannen met een 
adviseur van van Munster. 
 
U kunt natuurlijk ook ander sanitair kiezen in de digitale showroom. 
Dit is een website waar u uw badkamer in 3D kunt bekijken. U kunt 
hier onder andere het door u gewenste sanitair toevoegen, 
verwijderen en verplaatsen. De website geeft hier onmiddellijk de 
prijzen bij die bij uw keuze horen. Tevens krijgt u, wanneer uw keuze 
via de digitale showroom maakt zonder tussenkomst van een 
adviseur van van Munster, een aangename korting op uw sanitair 
offerte. 
 
In een later stadium wordt de definitieve sanitair offerte aan u 
bevestigd middels de orderbevestiging die u ontvangt van de 
kopersbegeleider. 
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TegelwerkTegelwerkTegelwerkTegelwerk    
Voor uw woning is een tegelpakket samengesteld. De tegels zijn te 
bezichtigen bij de makelaar. Indien u tegels kiest uit het standaard 
tegelpakket met standaard bewerking en er zijn geen wijzigingen in 
toilet, keuken en badkamer, dan vindt er geen verrekening plaats. 
 
U kunt natuurlijk ook ander tegelwerk kiezen. Hiervoor kunt u de 
tegelshowroom van Lingen Keramiek te Leiden bezoeken.  
 
Wij verzoeken u tijdens het bezoek aan de showroom de 
kleurstelling, codering, afmeting en hoogte van de tegels, strippen 
en decortegels te noteren. Hiermee kunt u uw tegelofferte 
controleren voordat u deze voor akkoord ondertekent. Aan de hand 
van uw keuze maakt de tegelleverancier een totaalofferte. 
 
Indien u akkoord gaat met die offerte tekent u deze en stuurt u deze 
voor akkoord retour naar de tegelleverancier. 
 
Deze tegelleverancier stuurt de voor akkoord getekende offerte 
uiteindelijk naar de kopers begeleiding, welke in een later stadium 
de definitieve tegelofferte aan u zal bevestigen door middel van een 
orderbevestiging. 
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