Individuelle huse • Alle prisklasser • Tæt kontakt • Størst erfaring •

Priseksempler
Priser fra 2.250.000 kr.

 50.000 kr. ekstra til inventar, i alt 150.000 kr.

 Akustiklofter i køkken/alrum og stue med 3 x 3 mm huller

 Filt på indvendige vægge

 Væghængte toiletter med skjult cisterne, type Laufen Lua

 Letmassive indvendige døre med pluskarm

 Linjeafløb i brusenicherne

Hillerød

●

Ringsted

●

Virum

Sjælland

Sjælland

5.35 m2
10.00 m2

5.25 m2

4.30 m2
12.15 m2

3.55 m2
2.20 m2

25.35 m2

24.40 m2

9.80 m2

10.00 m2

*D
 e viste priser gælder frem til 31.12.2022 og gælder kun ubetingede kontrakter på byggeri, der skal opføres på Sjælland.
Priserne kan ikke kombineres med andre rabatter. De viste priser gælder ikke på byggegrunde købt eller formidlet af HusCompagniet.

Med i prisen er også:

Længehus 135 m2
2.250.000 kr.

• Separat voksenafdeling
• Gennemgående køkken/alrum

 50.000 kr. ekstra til inventar,
i alt 150.000 kr.

 Akustiklofter i køkken/alrum og stue
med 3 x 3 mm huller

• To gode børneværelser samt kontor

 Filt på indvendige vægge

 Væghængte toiletter med skjult
cisterne, type Laufen Lua

 Letmassive indvendige døre
med pluskarm

Hillerød

●

Ringsted

●

Virum

 Linjeafløb i brusenicherne

Sjælland

5.80 m2
11.20 m2

11.20 m2

7.75 m2

7.50 m2

11.00 m2

31.80 m2

10.45 m2

5.60 m2
5.00 m2

19.75 m2

*D
 e viste priser gælder frem til 31.12.2022 og gælder kun ubetingede kontrakter på byggeri, der skal opføres på Sjælland.
Priserne kan ikke kombineres med andre rabatter. De viste priser gælder ikke på byggegrunde købt eller formidlet af HusCompagniet.

Med i prisen er også:

Vinkelhus 152 m2
2.465.000 kr.

• Tre gode børneværelser
• Stort køkken/alrum

 50.000 kr. ekstra til inventar,
i alt 150.000 kr.

 Akustiklofter i køkken/alrum og stue
med 3 x 3 mm huller

• Separat voksenafdeling med walk-in

 Filt på indvendige vægge

• Lækker stue med masser af
lysindfald

 Letmassive indvendige døre
med pluskarm

 Væghængte toiletter med skjult
cisterne, type Laufen Lua

Hillerød

●

Ringsted

●

Virum

 Linjeafløb i brusenicherne

Sjælland

8.55 m2

12.20 m2

8.20 m2

13.30 m2

6.15 m2

8.75 m2

35.10 m2
12.00 m2

5.05 m2
25.20 m2

*D
 e viste priser gælder frem til 31.12.2022 og gælder kun ubetingede kontrakter på byggeri, der skal opføres på Sjælland.
Priserne kan ikke kombineres med andre rabatter. De viste priser gælder ikke på byggegrunde købt eller formidlet af HusCompagniet.

Med i prisen er også:

Vinkelhus 160 m2
2.520.000 kr.

• Tre børneværelser
• Stort køkken/alrum

 50.000 kr. ekstra til inventar,
i alt 150.000 kr.

 Akustiklofter i køkken/alrum og stue
med 3 x 3 mm huller

• Separat forældreafdeling

 Filt på indvendige vægge

• Stort bryggers

 Letmassive indvendige døre
med pluskarm

 Væghængte toiletter med skjult
cisterne, type Laufen Lua

Hillerød

●

Ringsted

●

Virum

 Linjeafløb i brusenicherne

Sjælland

5.60 m2
2.20 m2
10.55 m2

10.65 m2

10.50 m2

33.75 m2

7.65 m2

8.45 m2

14.15 m2

5.60 m2

5.05 m2

10.60 m2

27.45 m2

*D
 e viste priser gælder frem til 31.12.2022 og gælder kun ubetingede kontrakter på byggeri, der skal opføres på Sjælland.
Priserne kan ikke kombineres med andre rabatter. De viste priser gælder ikke på byggegrunde købt eller formidlet af HusCompagniet.

Med i prisen er også:

Vinkelhus 181 m2
2.690.000 kr.

• Separat børneafdeling med tre
gode værelser

 50.000 kr. ekstra til inventar,
i alt 150.000 kr.

 Akustiklofter i køkken/alrum og stue
med 3 x 3 mm huller

• Multirum (kan ændres til ekstra værelse)

 Filt på indvendige vægge

• Gennemgående og stort køkken/alrum

 Letmassive indvendige døre
med pluskarm

 Væghængte toiletter med skjult
cisterne, type Laufen Lua

• Voksenafdeling med walk-in

Hillerød

●

Ringsted

●

Virum

 Linjeafløb i brusenicherne

Når du bygger med HusCompagniet er følgende inkluderet i prisen

Personligt Team

Arkitektur og design

Byggeforberelse og byggeplads

• Egen personlig byggerådgiver
• Tegnestue og bygningskonstruktør
• Byggeleder
• Servicetekniker

• Tegninger
•M
 ulighed for individuel indretning
•A
 dgang til vores inspirations-app
• Inspiration i udstillingsbyer, showrooms
og i Virtual Reality

• Attest fra landinspektør inkl. opmåling
og afsætning
• Jordbundsundersøgelser og miljøprøver
• Radonsikring med trykudligning
• Ansøgning om byggetilladelse
• Trykprøvning og energimærkning

• Entrepriseforsikring inkl. storm og brand
• Lovpligtig 10 årig byggeskadeforsikring
• Byggeplads og byggepladsstyring inkl.
• Køreplader og bortkørsel af byggeaffald
• Forbrug af byggestrøm inkl.
• Adgang til huset i hele byggeperioden

• Tegninger, byggeri og materialer
• AuraPlus træ/alu-vinduer 3-lags glas
– super lavenergi
• God loftshøjde, 244cm
• Akustiklofter i stue og køkken/alrum
og gipsloft i resten af huset
• Centralstøvsuger
• IBF tagsten - flere farver
• Afvalmede gavle

•T
 agrender, Zink
•B
 lødstrøgne mursten (flere farver) med
ufarvet funktionsmørtel
• Varmegenvindings-/ventilationsanlæg
•T
 rægulve i stue og værelser
•K
 linker i køkken/alrum, gang, bryggers,
entré og badeværelser
• Inventar til køkken, 2 badeværelser og
bryggers

• Hvidevarer inkl. montering
• Indvendige spots, 7 stk
• 2 stk datastik
• Brusevinger i glas/væg med fliser
• Stabilgrus i indkørsel på op til 50 m2
• Stort udvalg af standardmaterialer i
høj kvalitet
• Udvendig/indvendig kloak
• Stikledning for vand og el (15 meter)

• Udvendig stikkontakt og frostsikret
vandhane
• Fjernvarmeinstallation
• Gulvvarme i hele huset med trådløs styring
• Gratbånd
• Fuglegitter og rottespærre
• Insektnet i tagudhæng
Vi bruger byggematerialer og løsninger
fra førende mærker og leverandører

Overdragelse

Vores principper

• Foraflevering med gennemgang og evt.
fejludbedring 1-2 uger før indflytning
• Direkte kontakt til HusCompagniets
Servicetekniker, der sikrer evt. fejl
og mangler

• I betaler først ved nøgleoverdragelse
•N
 yeste krav til energi og miljø
overholdes
•G
 aranti for at huset er indflytningsklar
til den aftalte tid og pris

Selve huset

Hillerød

●

Ringsted

●

Virum

