
ALTIJD WELKOM 
Dat is het gevoel dat we iedereen willen geven: 
in elke ervaring met VanWonen en bij elk contact. 
Net zo warm en betrokken zoals u thuis met 
elkaar om gaat.

ONTWIKKELEN VAN BINNENUIT
We denken vanuit de wensen van onze klanten 
en daarom ontwerpen en ontwikkelen we van 
binnenuit. Zo willen we bijdragen aan het 
creëren van een thuis. De omgeving, het type 
woning, de indeling en de afwerking; we toetsen 
alle ideeën bij onze klanten en nemen dit mee in 
het ontwikkelproces.

GEEN KOPERS MAAR KLANTEN
Met kopers doe je een transactie, met klanten 
bouw je aan een relatie. Wij zijn van de laatste 
categorie en dat ziet u terug in de manier 
waarop we zaken doen met gemeenten en 

geïnteresseerden in een project of een woning. 
Wij geloven in de kracht van aandacht en 
participatie, waardoor langdurige relaties 
ontstaan; van klant worden en klant zijn, naar 
klant blijven. En daar hebben we onze diensten 
ook op afgestemd. Zo kunnen onze klanten 
blijven meedenken over de ontwikkeling van hun 
woonomgeving, ook nadat zij hun woning hebben 
betrokken. Op deze manier dragen we bij aan een 
leefomgeving waar iedereen zich thuis voelt.

VAN A TOT Z BETROKKEN
Waarom zouden we wat we samen met onze 
klanten hebben ontwikkeld en waar we het 
meest trots op zijn, laten verkopen door een 
ander? Dat doen we dan ook niet, we houden 
het liever persoonlijk! De adviseur met wie onze 
klant zijn dromen en wensen bespreekt, is ook de 
adviseur waarmee hij het contract sluit. Klanten 
kopen van ons en bij ons.

Onze vier beloftes

Wij zijn VanWonen. In alles wat 
we doen, bedenken, ontwikkelen 
en aanbieden. Wonen zit in onze 
genen. Wij zijn een klantgerichte en 
ondernemende vastgoedontwikkelaar 
en werken in Noord- en Oost 
Nederland. Niet gelieerd aan een groot 
concern of bouwbedrijf en daardoor 
geheel onafhankelijk.

Het bouwen van een droomhuis begint 
niet aan de buitenkant, maar aan de 
binnenkant. Binnen in de klant zelf. Want 
daar zitten zijn wensen, zijn beelden en zijn 
gevoel. En die zijn voor ons het vertrekpunt 
voor elke woning die we ontwikkelen.

Onze nieuwe stijl van denken levert een 
andere manier van ontwikkelen op. Een 
reis vol positieve beleving. Een aanpak die 
gebouwd is op aandacht. Die gemak biedt 
en ontzorgt. 

Met toegewijde, ervaren en 
gecommitteerde mensen hebben we 
alles in huis om de perfecte reis voor 
geïnteresseerden, klanten, gemeenten, 
buurtbewoners en zakenpartners te 
continueren en te realiseren. 
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