
Waar zijn Duitsers goed in?



Huizen bouwen!!!



De GUSSEK HAUS tactiek:

• • • Individuele architectuur

• • • Plattegronden conform wens van onze opdrachtgever

• • • Uitstekende kwaliteit van materiaal en uitvoering

• • • Vaste opleveringstermijn en prijsgarantie

• • • Flexibele minderprijs opties om de prijs te reduceren

• • • Uw nieuwe huis is verhuisklaar na 9 - 12 weken

Er is een balsport waarbij men zich zo nu en dan aan de talenten van 
de Duitsers zou kunnen ergeren. Bij het bouwen van een woning daarentegen 
kan men genieten van de talenten van de Duitsers, van hun ervaring, techniek, 
kwaliteitsbewustzijn en hun betrouwbaarheid. GUSSEK HAUS is één van de 
meest gerenommeerde houtskeletbouwers in Europa. Dat ons bedrijf gevestigd 
is in de Grafschaft Bentheim, praktisch op Nederlandse bodem, is in meerdere 
opzichten een groot voordeel.

Al meer dan 69 jaar bouwen de Nordhorners geavanceerde eengezinswoningen. 
Tot op heden heeft GUSSEK bijna 17.000 opdrachtgevers gelukkig gemaakt, door 
hen de sleutel van hun thuis te overhandigen.

Een team analyse bevestigt het onderscheidend vermogen van GUSSEK HAUS.

1. Ieder GUSSEK HAUS wordt individueel en conform wens van de opdracht -
gever ontworpen. Hiervoor staat een creatief team van architecten ter
beschikking.

2. De kwaliteit en uitvoering van de bouw is op Champignons Leagueniveau.

3. Hoogwaardig geïsoleerde buitenwanden, in eigen productie vervaardigde
houten buitenkozijnen met driedubbele beglazing en eigengemaakte houten
trappen zijn standaard, evenals efficiënte installaties met lage energiekosten,
zelfs inclusief zonnepanelen ten behoeve van de warmwatervoorziening.

4. Voor het uitzoeken vanmaterialen voor uw complete huiskunt u terecht in
onze moderne en uitgebreide showroom in Nordhorn. Binnen een
tijdsbestek van 2 dagen kunt u hier in alle rust uw hele huis samenstellen,
van gevelstenen tot lichtschakelaar. Over time management gesproken!

Vanzelfsprekend:
Zijn voor GUSSEK HAUS betrouwbaarheid en degelijkheid standaard 
eigen schappen. Uiten deze eigenschappen zich in een perfecte uitvoering van
het bouw project en de vaste prijsgarantie na het aangaan van het contract.



Eén-tweetje
Dubbelop sparen met GUSSEK HAUS, bouw uw eigen huis met een gerenommeerde en ervaren houtskeletbouwer en
profiteer van uiterst efficiënte actieve en passieve energiemaatstaven. U bent minder afhankelijk van de ontwikkelingen
op de energiemarkt en beschermt tegelijkertijd ons milieu.

Ga over tot de aanval, verover de bal, dribbel naar GUSSEK HAUS en regel een één-tweetje met uw persoonlijke 
GUSSEK HAUS adviseur: 

Welkom bij het winnende team. 
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