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woongeluk

Al meer dan 40 jaar bouwt VarexHuis de mooiste vrijstaande woningen. Daarmee dragen wij bij 
aan het woongeluk van onze klanten. En daar zijn wij trots op! Wij realiseren fijne en comfortabele 
woningen met elk hun eigen karakter. Woningen die tot in detail prachtig zijn afgewerkt. En dit 
echte vakmanschap is voor iedereen mogelijk, ook wanneer u een kleiner budget hebt. 
VarexHuismerk is de perfecte uitkomst! 

Waarom VarexHuismerk?
Een huis bouwen is een droom voor velen. Echter door de vaak hoge kosten is dit nu niet voor iedereen 
mogelijk. Wij begrijpen dat en daarom introduceert VarexHuis het VarexHuismerk! Een woning waarvan 
de basis al ontworpen is en die u eigen maakt door diverse opties. Dit werkt kostenbesparend en zo 
houdt u meer budget over voor de inrichting van uw woning. Maak kennis met echt vakmanschap van 
VarexHuis!

Uw eigen huis bouwen is een spannend proces. Met veel keuzes, vragen en belangrijke mijlpalen. En 
daarom begeleidt ons deskundige bouwteam u van ontwerp tot en met oplevering. Wij bouwen uw 
VarexHuismerk woning met écht vakmanschap, veel passie en hoogwaardige kwaliteit. Zo zorgen wij 
dat u met ons een fijne woning bouwt en met plezier terugkijkt op de bouwperiode.  

VarexHuismerk biedt u een betaalbare nieuwbouwwoning die compleet en snel gebouwd wordt door 
de ervaren bouwers van VarexHuis.

door écht vakmanschap!
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 Start  Jaren 30  Modern  Eigentijds

VarexHuismerk bouwstijlen
De VarexHuismerk  woningen zijn er in meerdere bouwstijlen. Type Start is de basis woning. Deze is 
uit te breiden met optiepakket Jaren ‘30 of Modern voor een geheel eigen karakter. Deze bouwstijlen 
hebben dezelfde indeling op de begane grond en de eerste verdieping.

Type Eigentijds is een hoogbouw woning met jaren ‘30 kenmerken. De bouwstijl heeft drie woonlagen 
die met een vaste trap te bereiken zijn.

1.   Kies uw VarexHuismerk woning.

2. Maak een afspraak en ontvang uw vrijstaande 
    woning overzichtelijk in één offerte.

3. Is dit het huis van uw dromen? Dan dienen we       
    de vergunningsaanvraag in bij de gemeente.

4. Bespreken optiemogelijkheden 

5. Starten met werkvoorbereiding

6. Wij starten met het bouwen van uw droomhuis.

7.  Uw VarexHuismerk woning is klaar!

Met een complete en persoonlijke begeleiding 
bouwen wij samen met u in 7 stappen uw 
droomhuis. Waar wij u kunnen ontzorgen, doen 
we dat. Zo zorgen we samen voor het slagen van 
de planning.

Hoe werkt VarexHuismerk?
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VarexHuismerk 

START

Uw VarexHuismerk woning bouwen we snel, compleet en voordelig. Onze architect heeft de woning 
in de basis al ontworpen. Praktisch en goed doordacht met veel ruimte. Kortom, een woning die alles 
heeft om comfortabel te wonen én die wij vakkundig afwerken tot in detail. 

De Start woning van VarexHuismerk heeft alle voordelen om een heerlijk thuis te maken voor het hele 
gezin. De praktische indeling zorgt voor voldoende ruimte. Zo kan in de keuken een kookeiland ge-
plaatst worden. Op de eerste verdieping bevinden zich drie grote slaapkamers, een royale badkamer 
met plek voor een dubbele wastafel, bad, toilet én een inloopdouche. De techniekruimte is een ideale 
plek om te wassen en te drogen. De woning heeft vloerverwarming op de begane grond. De zolder is 
bereikbaar met een vlizotrap en perfect voor het opbergen van spullen.

VarexHuismerk START
Inhoud    517 m3
Goothoogte   2,7 meter
Nokhoogte   9,08 meter

Casco
€ 165.900

Sleutelklaar
€ 234.900

Maximaal
wooncomfort

De keuken is ruim opgezet en biedt 
plaats voor een kookeiland

Royale zithoek

Handig om te weten

De ontwerpkosten en constructie-
berekeningen zijn bij de verkoopprijs 
inbegrepen. Net als de vergunningsaanvraag
die wij voor u regelen met de gemeente. 

Begane grond

Eerste verdieping

3 ruime slaapkamers

Ruime en praktische 
badkamer

!

Techniekruimte voor 
wassen en drogen

Comfortabele vloerverwarming
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veel licht
Hoge ramen

VarexHuismerk 

JAREN 30

De geliefde jaren ‘30 stijl herleeft in veel nieuwe woningen. Ze hebben een bepaalde charme en 
kenmerken zich door stijlvolle elementen zoals de getimmerde bakgoten en roedes in de ramen. De 
Start gieten we in een jaren ‘30 jasje met het optiepakket en de woning heeft een uitstraling van toen 
met alle gemakken van nu.

Misschien wel het nummer één kenmerk van een typische jaren ‘30 woning zijn de brede gootoverstekken. 
Ze geven de woning een sfeervolle en robuuste uitstraling. 

VarexHuismerk Jaren 30
Inhoud    517 m3
Goothoogte   2,7 meter
Nokhoogte   9,08 meter

in je eigen stijl
Wonen

VarexHuismerk 

MODERN

Het optiepakket Modern geeft de woning extra 
karakter door de wit gekeimde gevelstenen met 
antraciet kleurige kozijnen en donkere dakpannen. 
Diverse kenmerken geven deze ruime woning een 
extra moderne uitstraling!

Opvallend zijn de grote raampartijen tot de grond die 
zorgen voor openheid met veel lichtinval, zodat binnen 
en buiten in elkaar overlopen. De donkere bakstenen 
in de plint en tussen de ramen aan de voorzijde in 
combinatie met wit gekeimde stenen maken de 
woning helemaal af. 

optiepakket
Modern

€ 8.000

optiepakket
Jaren 30

€ 12.000

VarexHuismerk Modern
Inhoud    517 m3
Goothoogte   2,7 meter
Nokhoogte   9,08 meter

76
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VarexHuismerk 

EIGENTIJDS

De keuze tussen hoog- of laagbouw is een belangrijke afweging die u vroegtijdig maakt. Een hoogbouw 
woning heeft twee woonlagen met een kap. Terwijl een laagbouw woning één woonlaag heeft met een 
kap. Bij de keuze houdt u rekening met een aantal zaken. De grootte van de kavel bijvoorbeeld en de 
bouwvoorschriften vanuit de gemeente. Het benodigde aantal kamers én natuurlijk uw eigen budget. 
Ook is het belangrijk dat uw woning alle ruimte biedt die u nodig heeft voor nu en in de toekomst. Al 
deze punten samen bepalen namelijk of u kiest voor een hoogbouw of laagbouw woning.

Type Eigentijds is een hoogbouw woning met jaren ‘30 kenmerken. De woning heeft veel ruimte op de 
eerste verdieping, omdat de kamers allemaal rechte wanden hebben. Met een vaste trap bereikt u de  
tweede verdieping. Deze verdieping kunt u zelf naar eigen wens indelen, 

VarexHuismerk EIGENTIJDS
Inhoud    581 m3
Goothoogte   5,6 meter
Nokhoogte   9,34 meter

Casco
€ 179.900

Sleutelklaar
€ 249.900

Veel ruimte 
en comfortabel

Ruime keuken met plek voor een 
kookeiland met kastenwand

Fijne zithoek met veel licht

Handig om te weten

Type Eigentijds heeft een ruime 
eerste verdieping en een vaste trap 
naar de tweede verdieping.
Dat maakt wonen comfortabel!

Begane grond

Eerste verdieping

3 ruime slaapkamers en 
geen schuine kanten

Ruime en praktische 
badkamer

!

Techniekruimte voor 
wassen en drogen

Handige bijkeuken met veel 
opbergmogelijkheden

Comfortabele vloerverwarming

8
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VarexHuismerk 

EIGENTIJDS

Praktisch
indelen

Type Eigentijds heeft een vaste trap naar de 
tweede verdieping. En dat is zeer handig, want 
deze ruimte wordt zo sneller en beter benut. 

De tweede verdieping is in te delen met een extra 
werk- en/of slaapkamer. Ook is deze verdieping 
een fijne plek voor spelende kinderen. Kortom, 
een ruimte die u zelf naar wens kunt indelen.

van VarexHuis
Uniek bouwsysteem

De twee verdieping is bereikbaar 
door middel van een vaste trap

Voordelen van lichtbeton

Lichtbeton is een materiaal van hoge kwaliteit, met veel voordelige eigenschappen:

Tweede verdieping
Achter het principe van VarexHuis zit een uitgekiend bouwsysteem, ontstaan uit onze jarenlange 
ervaring. Hierdoor zijn we in staat uw woning snel en goed te bouwen. We hebben over ieder detail 
nagedacht, zodat bij de bouw van uw VarexHuismerk woning niets meer mis kan gaan.

Het VarexHuis bouwconcept is gebaseerd op traditionele bouw, gecombineerd met slimme toepassingen 
die zorgen voor nóg meer kwaliteit. Zoals ons casco van lichtbeton elementen, dat binnen enkele dagen 
op uw kavel wordt opgebouwd. Ook elementen als de kap, omtimmerde dakgoten, dakkapellen en 
erkers fabriceren we met vakmanschap in onze eigen timmerfabriek.Door gebruik te maken van prefab 
elementen bouwen we snel en efficiënt uw woning. Het hele bouwtraject, van fundering tot oplevering, 
duurt slechts ca. 4 maanden.

!
Duurzaam en snel bouwproces;

Uitstekende warmte- en geluidsisolatie, zodat u comfortabel woont;

Goede vochtregulering, voor een gezond en uitgebalanceerd binnenklimaat;

Minimale krimpwerking, waardoor vrijwel geen krimpscheuren in de wanden kunnen ontstaan.

De twee verdieping is ruim en 
biedt  mogelijkheden voor een extra 
werkplek of een heerlijke plek om te 
relaxen 

√

√

√

√

10



Energienormen
De VarexHuismerk woningen bouwen we volgens 
de laatste normen op het gebied van energie. 
Onze adviseurs geven u graag advies over de 
nieuwe BENG norm. En dat is nog niet alles. Door 
het gebruik van de juiste installaties is koelen 
van uw woning in de warme zomermaanden 
ook mogelijk voor extra comfort. 

!

Zekerheden

van VarexHuis

Uw eigen huis bouwen is een spannend proces. Met veel 
keuzes, vragen en belangrijke mijlpalen. Dan is het wel zo 
prettig dat u een aannemer heeft die u kunt vertrouwen 
en die ervoor zorgt dat u met plezier terug kijkt naar uw 
bouwperiode.

√

√
√

√
√
√
√

VarexHuis geeft u die garantie

U wordt begeleid van schets tot en met oplevering
U ontvangt een ontwerp met uw gekozen opties 
U krijgt vooraf een vaste prijs, dus géén verrassingen achteraf
U bouwt snel uw droomwoning (bouwtijd ca. 16 weken)
U kiest voor een vakkundige uitvoering en een mooie afwerking
U loopt geen enkel risico dankzij de 100% SWK afbouwgarantie 
U bouwt met een oerdegelijke bouwer met bijna 90 jaar ervaring

Lees alle 

bouwprestaties 

op bouwnu.nl

Klaar voor 

Een VarexHuismerk woning is een zeer energiezuinige woning! Standaard is deze woning voorzien 
van een lucht-water-warmtepomp, zonnepanelen en vloerverwarming op de begane grond en de 
badkamer. We verwerken een uitgekiend pakket aan isolatiemateriaal in de wanden, vloeren en daken 
gecombineerd met dubbele beglazing (HR++). Dit zorgt voor een aangenaam binnenklimaat en een laag 
energieverbruik. Uiteraard zijn de woningen gasloos en dus klaar voor de toekomst!

√

Lucht-water-warmtepomp
Een lucht-water-warmtepomp zet buitenlucht 
op een energiezuinige manier om in warm 
water of ruimteverwarming. De lucht-water-
warmtepomp bestaat uit een binnen- en 
een buitenunit. In de buitenunit wordt lucht 
geabsorbeerd door middel van koelmiddel en een 
condensor. De binnenunit ontvangt deze warmte 
en brengt deze over naar de vloerverwarming of 
het boilervat. 

Zonnepanelen
Uw woning wordt voorzien van vier zonnepanelen 
waarmee u zelf stroom opwekt. Deze stroom kunt 

Triple beglazing

Uitbreiden van het aantal zonnepanelen

Warmtepomp met optie om te koelen √

√

de toekomst

Extra verduurzamen

Indien u dat wenst maken wij uw VarexHuismerk 
woning extra duurzaam. Uw woning wordt 
hiermee nóg comfortabeler, nóg 
energie-zuiniger en dus duurzamer. VarexHuis 
biedt de volgende mogelijkheden:

u gebruiken voor verschillende apparaten in uw 
woning en zo bespaart u op uw energierekening. 
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Iedere VarexHuismerk woning is standaard inclusief (indien van toepassing):

Afwerkingsniveau

Stel uw 
droomhuis samen

1 . Kies uw VarexHuismerk woning

 Start   Jaren 30  Modern                     Eigentijds

2. Kies het afwerkingsniveau

 Casco   Half casco  Sleutelklaar

3. Kies voor meer gemak

 Woningen verlengen met 60 cm
 Aangebouwde geïsoleerde berging inclusief hardhouten garagedeuren (3x6 meter)
 Dakraam - afmeting 78 x 98 cm
 Dakraam – afmeting 114 x 118 cm
 Dakkapel – afmeting 150 cm (met plat dak)

4. Kies voor extra afwerkingen

 Openslaande tuindeuren
 Andere binnendeuren (Svedex opdekdeuren)
 
5. Kies voor extra opties

 Luxere gevelsteen
 Keramische dakpan
 8 zonnepanelen extra
 12 zonnepanelen extra

Maak een 
afspraak voor 
een complete 

offerte
074 - 265 77 11

VarexHuismerk biedt u een betaalbare nieuwbouwwoning die 
compleet en snel gebouwd wordt door de ervaren bouwers van 
VarexHuis. Als u zelf een handige klusser bent, dan is casco of 
half casco bouwen een interessante optie. VarexHuis zorgt voor 
de ruwbouw en u bouwt uw huis zelf verder af. Met onze casco 
pakketten kunt u zelf beslissen hoeveel u in eigen beheer wilt (laten) 
uitvoeren. 

Ontwerp door architect + omgevingsvergunningaanvraag + constructeur √ √ √
Reiskosten* √ √ √
Casco all-risk verzekering tijdens de bouw √ √ √
Begeleiding van A tot Z √ √ √
Bouwen volgens de BENG-eisen √ √ x
Bouwwater & bouwstroom √ √ x
Grondwerk t.b.v. bouwput, fundering en riolering √ √ √
Fundering tot 100 cm -/- peil √ √ √
Betonnen casco en vloeren √ √ √
Gevelmetselwerk inclusief voegwerk √ √ √
Kapconstructie, WRC boeidelen, dakpannen √ √ √
Zinken mastgoten inclusief aftimmering onderzijde (type Start & Modern) √ √ x
Getimmerde bakgoten (type jaren ‘30) √ √ √
Hardhouten buitenkozijnen met HR++ isolatiebeglazing √ √ √
Hang- en sluitwerk volgens normen PolitieKeurmerk √ √ √
Niet-dragende binnenwanden √ √ x
Getimmerd knieschot op 1.20 meter over gehele lengte 1e verdieping √ x x
Stalen binnendeurkozijnen √ x x
Opdekdeuren met beslag √ x x
Vaste vurenhouten open trap en vlizotrap √ √ x
Aftimmerwerkzaamheden √ x x
Afwerkvloeren inclusief kruipluik en matrand √ √ x
Stucadoorswerkzaamheden, vensterbanken en spack-/spuitwerk √ x x
Binnen- en buitenschilderwerk fabrieksmatig gegrond √ √ √
Installaties compleet in bedrijf gesteld (elektra, loodgieterswerk, 
ventilatiesysteem, warmtepomp, vloerverwarming op begane grond)

√ √ x

4 zonnepanelen inclusief omvormer √ x x
Bezemschoom opleveren gehele woning √ x x

* Afhankelijk van bouwlocatie, vraag onze verkoopadviseur

SLEUTELKLAAR HALF CASCO CASCO
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Maak een 
afspraak voor 
een complete 

offerte
074 - 265 77 11

Disclaimer
Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk 

voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. De 
weergegeven afbeeldingen en plattegronden zijn uitsluitend 
bedoeld om een globale impressie te geven. Hieraan kunnen 

derhalve geen rechten worden ontleend. 
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Volg ons ook op:VarexHuis showroom in Borne
Alleen op afspraak te bezoeken

Hanzestraat 9
7622 AX Borne

Kantoor VarexHuis
Oostermaat 8

7623 CS Borne
074 - 265 77 11 

info@varexhuis.nl
www.varexhuis.nl

www.varexhuis.nl


