
Normaal moet  
je kiezen tussen  
betaalbaar, mooi 
en snel.

Fijn Wonen. Niet normaal.

Bij ons krijg 
je alle drie!



Wij hebben een 
oplossing voor 
het woningtekort

Ben jij er klaar voor?

We komen in Nederland meer dan 
300.000 woningen tekort. Het is  
daardoor normaal geworden dat  
mensen geen betaalbare woning voor 
zichzelf of hun gezin kunnen vinden.  
Om dat te veranderen is er een omslag  
in de branche nodig. Bij Fijn Wonen  
doen we het daarom niet normaal.  
Onze woningen zijn betaalbaar, 
comfortabel, toekomstbestendig én  
snel te realiseren.

De bewoner voorop

We vinden het belangrijk dat mensen 
comfortabel en met veel plezier in  
onze woningen kunnen wonen.  
Onze betaalbare woningen zijn daarom 
behaaglijk, licht en veelzijdig: dankzij 
uitgebreide architectuurmogelijkheden 
is er voor elke locatie een passend 
ontwerp. Elk type woning is all-electric 
en beschikt over vloerverwarming. 
Onze woningen kunnen daarnaast 
NOM worden afgeleverd. Daardoor 
blijven de kosten voor bewoners laag. 
En hebben ze vragen? Dan kunnen  
ze 24/7 terecht bij onze klantenservice.

Meer weten? 
Ga naar fijn.com

/nietnormaal.



      Nieuwsgierig?  

Scan de code en bekijk een 

van onze woningen in AR!

Fijn voor  
woningcorporaties

Samen met woningcorporaties  
werken we hard om het aanbod 
betaalbare woningen in Nederland  
te vergroten. Dankzij ons slimme 
productieproces kunnen we op een 
goedkopere en snellere manier
woningen realiseren, zonder in te 
leveren op kwaliteit. Dat proces  
zorgt er ook voor dat we bij aanvang
van elk project duidelijke afspraken 
kunnen maken over de prijs en lever-
tijd. Zo kom je nooit voor verrassingen 
te staan. Een nieuwe manier van 
bouwen, noemen we dat.

Wij staan voor je klaar

Benieuwd hoe we jou kunnen helpen 
om betaalbare woningen voor meer 
mensen beschikbaar te maken? 
Ga naar www.fijn.com/nietnormaal  
en neem contact op met een van  
onze accountmanagers.



Fijn Wonen. Niet normaal.

Contactgegevens
Fijn Wonen

K.R. Poststraat 101
8441 EN Heerenveen

Zakelijk
088-444 25 60 

nietnormaal@fijn.com 

Klantenservice 
en onderhoud

0800-1219 
info@fijnwonen.nl 

www.fijn.com

Het is tijd 
voor een nieuwe 

manier van 
bouwen.


