SJÆLLAND

STORE

klassikere til skarpe priser

VINKELHUS 151 M2

1.880.000,-*
Modelfoto

Værelse 1
12.15 m²

Værelse 2
12.15 m²

Kontor
8.00 m²

Soveværelse
13.45 m²

Wc-bad 2
6.60 m²

Lyst og rummeligt køkken/
alrum på 34,6 m2

Wc-bad 1
3.75 m²

Køkken / alrum
34.60 m²

Dejlig lys stue med direkte
adgang til terrassen

Stue
22.45 m²

TT

Bryggers
6.30 m²

Ovn Køl

Gang
3.10 m²

VM

Frys

Entré
3.80 m²

Opv.

2 gode børneværelser

*T
 ilbuddet løber frem til 31.03.2020 og gælder kun ubetingede kontrakter på byggeri,
der skal opføres på Sjælland. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabatter.
Tilbuddet kan ikke bruges ved byggeri på grunde købt eller formidlet af HusCompagniet.

HILLERØD

HOLBÆK

TrustScore 4.7 2.045 anmeldelser

NÆSTVED

RINGSTED

VIRUM

SJÆLLAND

Modelfoto

Modelfoto

Modelfoto

Modelfoto

Modelfoto

Med i prisen er altid:
Selve huset:

• 4 stk. tomrørsinstallation til antenne/netværksstik

• Tegninger, byggeri og materialer

• Brusevinger i glas/væg med fliser

• AuraPlus træ/alu-vinduer 3-lags glas

• Stabilgrus i indkørsel op til 50 m2

– (super) lavenergi

fejludbedring 1-2 uger før indflytning
• Tryghed: HusCompagniet er kåret til årets

• Stort udvalg af standardmaterialer

• God loftshøjde, 244 cm

• Foraflevering med gennemgang og evt.

husbygger fem år i træk (2013-2017)

i høj kvalitet

• 4,7 i Trustscore på Trustpilot

• Hvide gipslofter

• Udvendig/indvendig kloak

• Attest fra landinspektør inkl. opmåling og afsætning

• Centralstøvsuger

• Udvendig stikkontakt og frostsikret vandhane

• Jordbundsundersøgelser og miljøprøver

• IBF tagsten – flere farver

• Stikledning for vand og el (15 meter)

• Radonsikring med trykudligning

• Afvalmede gavle

• Fjernvarmeinstallation

• Ansøgning om byggetilladelse

• Tagrender, zink

• Gulvvarme i hele huset med trådløs styring

• Trykprøvning og energimærkning

• Blødstrøgne mursten (flere farver) med

• Trio Vienna hjørneafløb i begge brusenicher

• Entrepriseforsikring inkl. storm og brand

• Gratbånd

• Lovpligtig 10 årig byggeskadeforsikring

• Varmegenvindings-/ventilationsanlæg

• Fuglegitter og rottespærre

• I betaler først ved nøgleoverdragelse

• Trægulve i stue og soveværelse

• Insektnet i tagudhæng

• Nyeste krav til energi og miljø bliver overholdt

funktionsmørtel

• Klinker i køkken/alrum, gang, bryggers, entré

• Garanti for at huset er indflytningklart til den
Alt det andet:

og badeværelser

aftalte tid og pris

• Tæpper i værelser (flere valgmuligheder)

• Mulighed for individuel indretning

• Vægge tapetseret med glasvæv og hvidmalet

• Adgang til vores inspirations-app

• Inventar til køkken, 2 badeværelser og bryggers

• Inspiration i udstillingsbyer, showrooms og

• Hvidevarer inkl. montering

• Egen personlig byggerådgiver, tegner,
byggeleder samt service

i Virtual Reality

• Ind- og udvendige spots, 6 inde og 1 ude

køreplader og bortkørsel af byggeaffald

• Adgang til huset i hele byggeperioden

*T
 ilbuddet løber frem til 31.03.2020 og gælder kun ubetingede kontrakter på byggeri,
der skal opføres på Sjælland. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabatter.
Tilbuddet kan ikke bruges ved byggeri på grunde købt eller formidlet af HusCompagniet.

HILLERØD

• Byggeplads og byggepladsstyring inkl.

HOLBÆK

TrustScore 4.7 2.045 anmeldelser

NÆSTVED

RINGSTED

VIRUM

SJÆLLAND

STORE

klassikere til skarpe priser

VINKELHUS 167 M2

1.985.000,-*

ype: Kampagne 1plans Vinkelhus 167 m² 3 Værelser
Stueplan BR2015

eboelse

Modelfoto

167 m²
16.61 m

VM

TT
Bad 1
4.05 m²

Værelse 1
12.15 m²

Kontor
9.50 m²

Soveværelse
10.70 m²

Entré
9.15 m²
Gang
2.45 m²

Lyst og rummeligt køkken/
alrum på 33,2 m2

Walkin
4.10 m²

Køkken / Alrum
33.20 m²

Opv.

Værelse 2
12.55 m²

Bad 2
8.20 m²

13.13 m

Ovn



8.21 m

Teknik

Bryggers
6.85 m²

2 gode børneværelser
Dejligt bryggers med god plads

10.38 m

4.92 m

Stue
27.00 m²

6.23 m



167 m²
r
*T
 ilbuddet løber frem til 31.03.2020 og gælder kun ubetingede kontrakter på byggeri,
der skal opføres på Sjælland. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabatter.
Tilbuddet kan ikke bruges ved byggeri på grunde købt eller formidlet af HusCompagniet.

HILLERØD

HOLBÆK

TrustScore 4.7 2.045 anmeldelser

NÆSTVED

RINGSTED

VIRUM

SJÆLLAND

Modelfoto

Modelfoto

Modelfoto

Modelfoto

Modelfoto

Med i prisen er altid:
Selve huset:

• 4 stk. tomrørsinstallation til antenne/netværksstik

• Tegninger, byggeri og materialer

• Brusevinger i glas/væg med fliser

• AuraPlus træ/alu-vinduer 3-lags glas

• Stabilgrus i indkørsel op til 50 m2

– (super) lavenergi

fejludbedring 1-2 uger før indflytning
• Tryghed: HusCompagniet er kåret til årets

• Stort udvalg af standardmaterialer

• God loftshøjde, 244 cm

• Foraflevering med gennemgang og evt.

husbygger fem år i træk (2013-2017)

i høj kvalitet

• 4,7 i Trustscore på Trustpilot

• Hvide gipslofter

• Udvendig/indvendig kloak

• Attest fra landinspektør inkl. opmåling og afsætning

• Centralstøvsuger

• Udvendig stikkontakt og frostsikret vandhane

• Jordbundsundersøgelser og miljøprøver

• IBF tagsten – flere farver

• Stikledning for vand og el (15 meter)

• Radonsikring med trykudligning

• Afvalmede gavle

• Fjernvarmeinstallation

• Ansøgning om byggetilladelse

• Tagrender, zink

• Gulvvarme i hele huset med trådløs styring

• Trykprøvning og energimærkning

• Blødstrøgne mursten (flere farver) med

• Trio Vienna hjørneafløb i begge brusenicher

• Entrepriseforsikring inkl. storm og brand

• Gratbånd

• Lovpligtig 10 årig byggeskadeforsikring

• Varmegenvindings-/ventilationsanlæg

• Fuglegitter og rottespærre

• I betaler først ved nøgleoverdragelse

• Trægulve i stue, soveværelse og walk in closet

• Insektnet i tagudhæng

• Nyeste krav til energi og miljø bliver overholdt

funktionsmørtel

• Klinker i køkken/alrum, gang, bryggers, entré

• Garanti for at huset er indflytningklart til den
Alt det andet:

og badeværelser

aftalte tid og pris

• Tæpper i værelser (flere valgmuligheder)

• Mulighed for individuel indretning

• Vægge tapetseret med glasvæv og hvidmalet

• Adgang til vores inspirations-app

• Inventar til køkken, 2 badeværelser og bryggers

• Inspiration i udstillingsbyer, showrooms og

• Hvidevarer inkl. montering

• Egen personlig byggerådgiver, tegner,
byggeleder samt service

i Virtual Reality

• Ind- og udvendige spots, 6 inde og 1 ude

køreplader og bortkørsel af byggeaffald

• Adgang til huset i hele byggeperioden

*T
 ilbuddet løber frem til 31.03.2020 og gælder kun ubetingede kontrakter på byggeri,
der skal opføres på Sjælland. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabatter.
Tilbuddet kan ikke bruges ved byggeri på grunde købt eller formidlet af HusCompagniet.

HILLERØD

• Byggeplads og byggepladsstyring inkl.

HOLBÆK

TrustScore 4.7 2.045 anmeldelser

NÆSTVED

RINGSTED

VIRUM

SJÆLLAND

STORE

klassikere til skarpe priser

VINKELHUS 181 M2

2.065.000,-*

Kampagne 1plans Vinkelhus 181 m² 5 Værelser
lan BR2015

Modelfoto

181 m²

5.58 m

5.69 m

Stue
27.45 m²

Opdelt forældre- og
børneafdeling

8.15 m

Værelse 1
10.65 m²

Bad 1
4.05 m²

Aktivitetsrum  Evt.
Værelse 4
14.35 m²

Gang
2.05 m²

Værelse 3
10.10 m²

Ovn

Teknik

Bryggers
6.80 m²

TT

Entre
4.95 m²

Kontor
8.35 m²

Stort multirum med plads til
leg eller gæster
Dejlig lys stue med store
vinduespartier og direkte
adgang til terrassen

Soveværelse
10.20 m²



Værelse 2
10.35 m²

Walkin
4.95 m²

Køkke/Alrum
31.05 m²

13.73 m

Opv.

12.66 m

Bad 2
6.50 m²

VM

18.35 m



81 m²
*T
 ilbuddet løber frem til 31.03.2020 og gælder kun ubetingede kontrakter på byggeri,
der skal opføres på Sjælland. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabatter.
Tilbuddet kan ikke bruges ved byggeri på grunde købt eller formidlet af HusCompagniet.

HILLERØD

HOLBÆK

TrustScore 4.7 2.045 anmeldelser

NÆSTVED

RINGSTED

VIRUM

SJÆLLAND

Modelfoto

Modelfoto

Modelfoto

Modelfoto

Modelfoto

Med i prisen er altid:
Selve huset:

• 4 stk. tomrørsinstallation til antenne/netværksstik

• Tegninger, byggeri og materialer

• Brusevinger i glas/væg med fliser

• AuraPlus træ/alu-vinduer 3-lags glas

• Stabilgrus i indkørsel op til 50 m2

– (super) lavenergi

fejludbedring 1-2 uger før indflytning
• Tryghed: HusCompagniet er kåret til årets

• Stort udvalg af standardmaterialer

• God loftshøjde, 244 cm

• Foraflevering med gennemgang og evt.

husbygger fem år i træk (2013-2017)

i høj kvalitet

• 4,7 i Trustscore på Trustpilot

• Hvide gipslofter

• Udvendig/indvendig kloak

• Attest fra landinspektør inkl. opmåling og afsætning

• Centralstøvsuger

• Udvendig stikkontakt og frostsikret vandhane

• Jordbundsundersøgelser og miljøprøver

• IBF tagsten – flere farver

• Stikledning for vand og el (15 meter)

• Radonsikring med trykudligning

• Afvalmede gavle

• Fjernvarmeinstallation

• Ansøgning om byggetilladelse

• Tagrender, zink

• Gulvvarme i hele huset med trådløs styring

• Trykprøvning og energimærkning

• Blødstrøgne mursten (flere farver) med

• Trio Vienna hjørneafløb i begge brusenicher

• Entrepriseforsikring inkl. storm og brand

• Gratbånd

• Lovpligtig 10 årig byggeskadeforsikring

• Varmegenvindings-/ventilationsanlæg

• Fuglegitter og rottespærre

• I betaler først ved nøgleoverdragelse

• Trægulve i stue, soveværelse og walk in closet

• Insektnet i tagudhæng

• Nyeste krav til energi og miljø bliver overholdt

funktionsmørtel

• Klinker i køkken/alrum, gang, bryggers, entré

• Garanti for at huset er indflytningklart til den
Alt det andet:

og badeværelser

aftalte tid og pris

• Tæpper i værelser (flere valgmuligheder)

• Mulighed for individuel indretning

• Vægge tapetseret med glasvæv og hvidmalet

• Adgang til vores inspirations-app

• Inventar til køkken, 2 badeværelser og bryggers

• Inspiration i udstillingsbyer, showrooms og

• Hvidevarer inkl. montering

• Egen personlig byggerådgiver, tegner,
byggeleder samt service

i Virtual Reality

• Ind- og udvendige spots, 6 inde og 1 ude

køreplader og bortkørsel af byggeaffald

• Adgang til huset i hele byggeperioden

*T
 ilbuddet løber frem til 31.03.2020 og gælder kun ubetingede kontrakter på byggeri,
der skal opføres på Sjælland. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabatter.
Tilbuddet kan ikke bruges ved byggeri på grunde købt eller formidlet af HusCompagniet.

HILLERØD

• Byggeplads og byggepladsstyring inkl.

HOLBÆK

TrustScore 4.7 2.045 anmeldelser

NÆSTVED

RINGSTED

VIRUM

SJÆLLAND

STORE

klassikere til skarpe priser

H-HUS 195 M2

2.250.000,-*

Type: Kampagne 1plans HHus 195 m² 4 Værelser
Stueplan BR2015
195 m²
7.13 m

Kontor
9.05 m²

6.25 m

Opv.

TT

Værelse 1
12.50 m²

Entre
5.25 m²

Lyst og rummeligt køkken/
alrum på 37,25 m2



Ovn

Bryggers
11.00 m²

VM

Bad 2
6.45 m²

Teknik

1.20 m

7.13 m

Soveværelse
11.70 m²
10.91 m

Walk  in
7.40 m²

Bad 1
4.35 m²

Gang
6.00 m²

Køkken / Alrum
37.25 m²

Værelse 3
11.80 m²

10.25 m

Beboelse

Modelfoto

Værelse 2
11.80 m²

Separat forældre- og
børneafdeling
Tre gode børneværelser

6.25 m

1.92 m

2.58 m

Stue
28.00 m²

7.13 m

7.13 m





*T
 ilbuddet løber frem til 31.03.2020 og gælder kun ubetingede kontrakter på byggeri,
der skal opføres på Sjælland. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabatter.
Tilbuddet kan ikke bruges ved byggeri på grunde købt eller formidlet af HusCompagniet.

HILLERØD

HOLBÆK

TrustScore 4.7 2.045 anmeldelser

NÆSTVED

RINGSTED

VIRUM

SJÆLLAND

Modelfoto

Modelfoto

Modelfoto

Modelfoto

Modelfoto

Med i prisen er altid:
Selve huset:

• 4 stk. tomrørsinstallation til antenne/netværksstik

• Tegninger, byggeri og materialer

• Brusevinger i glas/væg med fliser

• AuraPlus træ/alu-vinduer 3-lags glas

• Stabilgrus i indkørsel op til 50 m2

– (super) lavenergi

fejludbedring 1-2 uger før indflytning
• Tryghed: HusCompagniet er kåret til årets

• Stort udvalg af standardmaterialer

• God loftshøjde, 244 cm

• Foraflevering med gennemgang og evt.

husbygger fem år i træk (2013-2017)

i høj kvalitet

• 4,7 i Trustscore på Trustpilot

• Hvide gipslofter

• Udvendig/indvendig kloak

• Attest fra landinspektør inkl. opmåling og afsætning

• Centralstøvsuger

• Udvendig stikkontakt og frostsikret vandhane

• Jordbundsundersøgelser og miljøprøver

• IBF tagsten – flere farver

• Stikledning for vand og el (15 meter)

• Radonsikring med trykudligning

• Afvalmede gavle

• Fjernvarmeinstallation

• Ansøgning om byggetilladelse

• Tagrender, zink

• Gulvvarme i hele huset med trådløs styring

• Trykprøvning og energimærkning

• Blødstrøgne mursten (flere farver) med

• Trio Vienna hjørneafløb i begge brusenicher

• Entrepriseforsikring inkl. storm og brand

• Gratbånd

• Lovpligtig 10 årig byggeskadeforsikring

• Varmegenvindings-/ventilationsanlæg

• Fuglegitter og rottespærre

• I betaler først ved nøgleoverdragelse

• Trægulve i stue, soveværelse og walk in closet

• Insektnet i tagudhæng

• Nyeste krav til energi og miljø bliver overholdt

funktionsmørtel

• Klinker i køkken/alrum, gang, bryggers, entré

• Garanti for at huset er indflytningklart til den
Alt det andet:

og badeværelser

aftalte tid og pris

• Tæpper i værelser (flere valgmuligheder)

• Mulighed for individuel indretning

• Vægge tapetseret med glasvæv og hvidmalet

• Adgang til vores inspirations-app

• Inventar til køkken, 2 badeværelser og bryggers

• Inspiration i udstillingsbyer, showrooms og

• Hvidevarer inkl. montering

• Egen personlig byggerådgiver, tegner,
byggeleder samt service

i Virtual Reality

• Ind- og udvendige spots, 6 inde og 1 ude

køreplader og bortkørsel af byggeaffald

• Adgang til huset i hele byggeperioden

*T
 ilbuddet løber frem til 31.03.2020 og gælder kun ubetingede kontrakter på byggeri,
der skal opføres på Sjælland. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabatter.
Tilbuddet kan ikke bruges ved byggeri på grunde købt eller formidlet af HusCompagniet.

HILLERØD

• Byggeplads og byggepladsstyring inkl.

HOLBÆK

TrustScore 4.7 2.045 anmeldelser

NÆSTVED

RINGSTED

VIRUM

