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Digitale showroom nu mogelijk voor elke installateur 

Ons bedrijf werkt al lange tijd heel prettig samen met Uw Huis, Uw Wensen. Voor wie UHUW niet 

kent: UHUW richt voor installateurs hun eigen online showroom in voor de sanitaire koperskeuzes 

bij nieuwbouwprojecten. Kopers kunnen daar rekenen op een transparant en bijzonder 

gebruiksvriendelijk proces voor het keuzetraject van hun sanitaire ruimtes. Zo is elke 

nieuwbouwwoning helemaal naar wens ingericht bij oplevering. 

 

Meer mogelijkheden voor deelname 

Goed nieuws: UHUW heeft de mogelijkheden van deelname verruimd en nu kunnen installateurs ook 

per project of per jaar instappen. Zo is voor elk installatiebedrijf een eigen digitale showroom nu 

binnen handbereik – zonder instapkosten! Ook voor projecten van kleinere omvang gaat Uw Huis, Uw 

Wensen graag aan de slag.  

 

Meer weten? Ga dan naar www.uhuw.nl/instappen of neem contact op met Uw Huis, Uw Wensen via 

telefoonnummer 015 268 25 69 of via info@uhuw.nl. 

 

De voordelen van UHUW voor de installateur 

• Van en voor installatiebedrijven  
Het systeem is volledig op installatiewerkzaamheden ingericht. 
 

• Eenvoud 
Het hele proces is gedigitaliseerd, van offerte-aanvraag tot bestellijsten en afrekenlijsten na 
opdracht. 
 

• Korte doorlooptijd  
De showroom is 24/7 geopend en kent geen limiet aan het aantal bezoekers die er hun sanitair 
bekijken en kiezen. Hiermee is de doorlooptijd aanzienlijk korter dan bij de fysieke showroom. 
 

• Minder casco’s 
Het brede aanbod, het gemak in de digitale showroom en de 3D tekening van de eigen badkamer 
overtuigen de koper om de sanitaire ruimtes tijdens de bouw in te laten richten in plaats van casco 
op te laten leveren. 
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• Meer meerwerk  
Kopers worden geïnspireerd en ontdekken in de digitale showroom meer mogelijkheden. 
 

• Informatie vroegtijdig beschikbaar 
Zodra de koper een handtekening heeft gezet, is alle informatie digitaal beschikbaar: 
statusoverzichten, bestellijsten en afrekenlijsten. 
 

• Tevreden kopers en bouwbedrijven  
Uw Huis, Uw Wensen besteedt veel aandacht aan de voorbereidingsfase van een 
nieuwbouwproject, zodat het proces van koperskeuze soepel en efficiënt verloopt. 
 

• Eenduidige afrekening per discipline  
De installateur ontvangt een duidelijke afrekening per discipline.  
 

• Breed aanbod  
Uw Huis, Uw Wensen biedt een breed assortiment van A-merken, waarbij het installatiebedrijf zélf 
kiest welke merken voor een project beschikbaar worden gesteld. 
 

• Inkoop vanuit een compleet project  
De bestellijsten kunnen voor het gehele project, maar ook per bouwnummer worden uitgedraaid, 
inclusief de artikelnummers van de gekozen groothandel. 
 

• Vrijheid keuze groothandel 
Zelf kiezen bij welke groothandel producten worden afgenomen.  


