
Hoogste punt

Nieuwe 
inrichting

Meedenken

Wensen

Heeft u ook de droom om anders te gaan wonen? 
Lijkt het u geweldig om in een woonhof te wonen? Heeft u 
prachtige ideeën voor dat oude pand op de hoek? Of zou u toch 
graag in een gelijkvloers appartement willen wonen? U bent 
niet de enige! WoonZaam realiseert woondromen!

1 WOONDROOM

3 BIJEENKOMST WOONWENS-ANALYSE

2 INFORMATIEBIJEENKOMST

Ook als u helemaal gesetteld bent in uw 
nieuwe woning blijven wij voor u klaar 
staan! Heeft u vragen over onderhoud, 
comfort of gezamenlijke inkoop? Neem 
dan vooral contact met ons op.

5 THUIS

Kopen of huren?

Hypotheek

Verkoop huidige woning

woonplan

Vrienden 
aansluiten

Feestelijke 
oplevering

Inpakken

Sleutels

Schilderen

Behangen

Feestelijke start bouw

Voorschouw / schouw 

WoonZaam Servicedag

Gezamenlijke 
ondertekening contract

woonhuis

Ludan

Antje
“ Meld je aan en kom in 
contact met andere 
woondromers!”

“ Op de eerste informatieavond beantwoorden 
we uw vragen. We vertellen wie we zijn en 
hoe we u kunnen helpen van uw woondroom 
een woonplan te maken. Bent u na afloop 
van deze avond enthousiast geworden? Dan 
kunt u zich inschrijven voor het WoonZaam 
concept. Wij sturen u een enquete toe om al 
uw woonwensen te horen.”

Antje

“ Op deze bijeenkomst bespreken we de uitslag 
van de enquete, ook wel de woonwens-analyse 
genoemd. We bekijken de mogelijkheden, of 
er voldoende overeenkomstige animo is en 
natuurlijk een locatie. Vervolgens gaan wij aan 
de slag met het woonplan.”

4 PERSOONLIJKE GESPREKKEN

Ludan

“ We bekijken met u in een 
persoonlijk gesprek op welke 
gebieden u ondersteuning kunt 
en wilt gebruiken.”

Eigen thuis, maar 
niet alleen

woondroom

Comfort Duurzaam

Vrijblijvend bezoek LIV

Nieuw huis Gezamenlijke tuin?

Architect

Weinig onderhoud Gezamenlijke faciliteiten?

Online FAQ

Veiligheid

Gezelligheid Individueel

Locatie

Overleg

Mogelijkheden

Eerste verkenning van locatie en woonwensen 

Tuinman

Vrienden op bezoek

In uw luie stoel

Gezamenlijke activiteiten

Thuiszorg

Eten met vrienden
thuis

Buurtborrel / 
housewarming

Enthousiaste 
groep

Genieten van uw 
nieuwe...

Opruimen, 
verkopen, weggeven

Of het nou gaat om een woonhof, een appartementencomplex 
of het herbestemmen van een oud pand. Samen bouwen aan 
uw gezamenlijke woondroom is een mooi avontuur. Er komt 
veel bij kijken zoals een gezamenlijk ontwerp, de verkoop van de 
huidige woning, verhuizen en het daarbij behorende regelwerk, de 
financiële afwikkeling en afstemming met de nieuwe buren. Wij 
begeleiden u in al deze stappen.

De WoonZaamWijzer geeft aan welke stappen we samen zetten.
Een van onze collega’s werkt daarin samen met u in 5 stappen 
toe naar de oplevering van uw woning. Soms gezamenlijk, als het 
bijvoorbeeld om het ontwerp gaat, soms individueel, bijvoorbeeld 
bij het regelen van de financiering.

Heeft u vragen? Aarzel niet om te bellen.

WOON 
ZAAM 
WIJZER

Ludan
voor vragen omtrent uw persoonlijke situatie 
06-42960668 | ludan@woonzaam.nl

Antje
voor vragen omtrent inventarisatie en participatie
06-21207651 | antje@woonzaam.nl

woonzaam.nl


