
Uitnodiging en bezoek showroom

Dit betreft het eerste gesprek. Naast het 
doornemen van uw woning met betrekking op 
de indeling mogelijkheden en ruwbouw opties, 

vertellen wij u graag meer over de 

mogelijkheden van Start Smart.

Bezoek showroom 

Dit betreft het derde en tevens laatste 
gesprek in de Start Smart showroom. 

In dit gesprek gaan we de laatste 
keuzes maken binnen het Start Smart 

pakket. We zullen in dit gesprek de 
keuze voor de vloer en de kleur van de 

wand doornemen. 

Offerte keuzes Start Smart

Offerte keuzes 
Start Smart

Afronden Start Smart

Alle keuzes gemaakt in het 
Start Smart traject worden 

gebundeld in één bevestiging 
voor uw eigen administratie. 

Definitieve keuze voor de afwerking 
badkamer, keuken en deuren worden 
vastgelegd in een offerte. U dient deze 

voor akkoord ondertekend retour te 
sturen. 

Keuzes van de wand en vloer 
afwerking worden vastgelegd 
in een offerte. U dient deze 
voor akkoord ondertekend 

retour te sturen. 

Algemeen:
Vanwege de drukte in de showroom raden wij u aan om tijdig een afspraak in te 
plannen en hier niet mee te wachten tot het laatste moment.

Voor verdere informatie adviseren wij u om de handleiding klantkeuze goed 
door te nemen.

Gegevens Start Smart Showroom
Carpentier Keukens en Wonen
Oosteinderweg 91
1432 AG Aalsmeer
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Fase  2 
ruwbouw fase

Fase 3 
Afbouw fase 

Fase 3 
Afbouw en afwerking 

fase Start Smart

Pakket keuze 
afbouw/inrichting

Na de eerste afspraak maakt 
u een keuze:

• Basis afbouw 
• Start Smart badkamer
• Start Smart pakket 

totaal

Na het eerste gesprek en eventuele 
keuze voor een Start Smart pakket 
ontvangt u een klantplattegrond en 
concept offerte van uw woning. U 

kunt in deze periode aanpassingen/
aanvullingen voor de ruwbouw 

doorgeven. Graag ontvangen wij van 
u de aanpassingen zodat wij dit 

kunnen verwerken. 

Definitieve offerte

Keuze voor het eventuele 
Start Smart pakket en 

ruwbouwopties worden 
vastgelegd in een offerte. U 

dient deze voor akkoord 
ondertekend retour te sturen. 

Keuze ruwbouw opties

Dit is uw ruwbouw deadline: 

• Elektra en leidingwerk
• Indeling keuken

Uitnodiging en bezoek 
showroom 

Dit betreft het tweede gesprek in de 
Start Smart showroom. In dit gesprek 

gaan we invulling geven aan het door u 
gekozen Start Smart (badkamer) 

pakket. Met name maken we een 
beslissing over de afwerking keuken, 

badkamer en binnendeuren.

Heeft u gekozen voor een 
Start Smart pakket of Start 

Smart badkamer?

Indien u een alleen een Start 
Smart badkamer pakket heeft 

gekozen is dit uw deadline 
voor dit pakket. 

Keuze badkamer, keuken en 
binnendeuren

U kunt in deze periode keuzes maken 
voor de afwerking van de badkamer 
met betrekking tot tegels, afwerking 
van de keuken en uw deuren binnen 

de gekozen woonstijl.

Keuze wand en 
vloerafwerking

U kunt in deze periode keuze 
maken voor de afwerking van 
de vloer en de keuze voor de 

wand kleur binnen de 
gekozen woonstijl.

Ja

Start verkoop

Start verkoop event  
Hoge Vrijheid 

U heeft een tweede afspraak 
met de makelaar voor het 

ondertekenen van de koop en 
aannemingsovereenkomst
Gefeliciteerd u heeft een 

woning in de Hoge Vrijheid 
gekocht!

Tijdens het gesprek met 
de makelaar krijgt u 

uitleg over het project en 
over de stappen tot 

aankoop van de woning. 

Aankoop woningOptie gesprek

1-51-5 1-61-6 1-101-10 1-111-11

16-9-2020
Afbouw deadline

16-9-2020
Afbouw deadline

24-6-2020
Ruwbouw deadline

24-6-2020
Ruwbouw deadline

25-11-2020

Inrichting fase

25-11-2020

Inrichting fase

De opbouw van de deadlines gaat naar aanleiding van de bouwvolgorde 
in de bouw. Van de onderste verdiepingen zijn de keuzes als eerste 
benodigd om te kunnen bouwen. De deadlines zijn bepaald aan de hand 
van de bouwplanning en op basis van de verkoop voortgang. Aan de 
hand van de opschortende voorwaarden.

Deadline: 
23-02-2021

Uitnodiging en bezoek showroom

U wordt uitgenodigd voor een collectieve sessie 
voor het doornemen van de uw keuzes omtrent 

de gevel en de raamkozijnen van uw woning. 

Pakket keuze 
afbouw/inrichting

Na de eerste afspraak maakt 
u een keuze:

• Type gevelmateriaal
• Type kozijnen
• Kleurstelling kozijnen 
• Extra balkon

Definitieve offerte

Keuze voor de indeling en 
gevelopties worden vastgelegd in 

een offerte. U dient deze voor 
akkoord ondertekend retour te 

sturen. 

Dit is uw gevel en indeling 
deadline: 

• Kozijnen 
• Geveltype en balkon

30-5-2020
Gevel deadline

30-5-2020
Gevel deadline

Deadline:  
18-05-2021

Fase  1 
Gevel fase

Deadline: 
30-11-2020

Deadline:  
15-06-2021
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