uitnodiging
FEESTELIJKE

sleutel
overdracht

Hallo woningcorporatie!
Graag wil ik je uitnodigen voor
de sleuteloverdracht op

vrijdag 20 december 2019.
We hopen je te begroeten om samen
feestelijk jullie nieuwe sociale huurwoningen
te openen voor de eerste bewoners!

Huh? Over 6 maanden
de sleutel van nieuwe sociale
huurwoningen? Het kan!
Bij de woningvraag van vandaag speelt naast snelheid en betaalbaarheid,
de energietransitie en verduurzaming een belangrijke rol. Als woningcorporatie met een woningbouwopgaaf wil je het voortouw nemen, en
merk je waarschijnlijk dat het lastig is een bouwer te vinden die op korte
termijn duurzame sociale woningbouw kan realiseren.
Doordat wij industrialisatie hebben vertaald naar woningbouw

Vriendelijke groet,

zijn wij in staat om binnen 6 maanden betaalbare sociale woningbouw

Maurice Hadderingh
Manager markt en innovatie

sleuteloverdracht: binnen een half jaar!

te realiseren. Dus van het eerste gesprek met de woningcorporatie, tot de

We spelen met onze eigen industrie in op de onderhoudsarme
en duurzame woonwensen van morgen. Dit terwijl we de ontwikkel-,
bouw- en energielasten laag houden. Dit hebben we inmiddels ruim
1500 keer gedaan en daarmee hebben we, voor corporaties,
een bewezen product in de aanbieding.
Dat is de zekerheid van MorgenWonen.
De beproefde bouwstandaard van VolkerWessels.

ONTWIKKEL & BOUWPROCES
TOT 70% SNELLER
Ons industriële ontwikkelen productieproces zorgt voor
een spectaculaire verkorting
van de doorlooptijd.
Met plezier ga ik met je in gesprek
om vandaag al de woningbouw
mogelijkheden van morgen te laten zien.
Heb je interesse?
Bel of app me dan op 06 53 72 41 73
of stuur een e-mail naar
mhadderingh@volkerwessels.com
Maurice Hadderingh
Manager markt en innovatie

kijk vandaag op
morgenwonen.nl

+15% LAGERE KOSTEN
Door industrialisatie en
onze ervaring zijn we in staat
om het ontwikkelproces en
de bouw- en onderhoudskosten laag en stabiel
te houden.
ENERGIE(K) EN CIRCULAIR
Een EPC van 0 of lager,
minder energieverbruik,
minder CO2-uitstoot.
Circulair en voorzien van
materialenpaspoort.
ZEKERHEID DOOR ERVARING
VolkerWessels staat met
de industriële productie
garant voor woningen
van een constante, hoge
gegarandeerde kwaliteit.

