
Verhuizen zonder te klussen? Vink Bouw & GAMMA 
Alphen aan den Rijn leveren je huis instapklaar op!
Heb je interesse in één van de Zeven van Alphen huizen, maar geen zin, tijd en/of 
mogelijkheden om na oplevering te klussen? De oplossing is nabij! Wij bieden namelijk 
iets unieks in samenwerking met GAMMA Alphen aan den Rijn. 

Je hebt de mogelijkheid om je nieuwe woning instapklaar op te laten leveren. Hoe fijn 
is het als de vloer er al in ligt, de wanden mooi zijn afgewerkt met behang of verf naar 
keuze, de raamdecoratie hangt, opbergruimte op zolder netjes is afgewerkt en verder 
zijn alle lampen en andere vaste accessoires, zoals toilet- en borstelhouder opgehangen 
door of namens de vaklieden van Vink Bouw. Jij hoeft zelf alleen nog de meubels en losse 
accessoires in je nieuwe woning neer te zetten en je kunt direct genieten van je nieuwe 
woning!

Deze extra afwerking is onderdeel van het bouwtraject. Je nieuwe woning wordt, 
ondanks deze service, nog steeds binnen de werkbare dagen opgeleverd. Kortom: je kunt 
dus sneller je nieuwe woning betrekken! 



Financieel voordeel
Het mooiste van dit concept is dat je het mee kunt laten financieren in 
je hypotheek. (Het gaat om de materialen en spullen die vast in je huis 
gemaakt worden.) Voor alles wat je mee kunt nemen in je hypotheek, 
hoef je dus geen eigen geld in te brengen. Zo houd je mooi geld over 
voor die nieuwe bank die je op je verlanglijstje hebt staan.

Zelf klussen
Ben je handig en vind je het juist leuk om te klussen? Dan kun je tijdens 
het bouwtraject ook  tegen een interessante korting bij GAMMA Alphen 
aan den Rijn terecht. We kunnen ervoor zorgen dat de door jouw 
gekochte spullen, bijvoorbeeld verf en laminaat, direct ná oplevering 
bij je thuis wordt bezorgd. Dan kun je na oplevering direct aan de slag 
om er jouw thuis van te maken! 

10% korting bij GAMMA Alphen aan den Rijn
Speciaal voor deze unieke samenwerking biedt GAMMA Alphen aan 
den Rijn maar liefst 10% korting op jouw totale aankoopbedrag bij de 
GAMMA in Alphen aan den Rijn (bovenop de landelijke acties!).

Waar kun je zoal aan denken:
- Behang
- Verf
- Lampen
- Tegels
- Laminaat
- Raamdecoratie
- Binnendeuren


