
ZO REALISEERT U HEEL ONTSPANNEN 
UW EIGEN, EXCLUSIEVE VILLA
Speelt u met de gedachte om uw eigen, stijlvolle woning te laten bouwen, maar 

ziet u op tegen de complexiteit van zo’n bouwproces? Livingstone ontzorgt u 

volledig: van de allereerste ontwerpschets, tot het moment dat u de sleutel van 

uw exclusieve, onder architectuur gebouwde thuis in ontvangst neemt. 

Ontwerp onder architectuur
Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen, specifieke 

woonwensen. Het spreekt dus voor zich dat elke 

woning van Livingstone maatwerk is. U gaat 

daarom uitgebreid samen met één van onze 

architecten om tafel zitten om uw wensen te 

bespreken. 

Ter voorbereiding daarop, doet u op ons 

inspiratieplein volop ideeën op. U vindt 

hier onder andere vier compleet ingerichte 

inspiratiewoningen, zodat u zelf ervaart wat het 

effect van bepaalde ontwerpkeuzes is.



Duurzaam bouwen en wonen
Een villa van Livingstone is standaard 

uitgerust met een efficiënte en uiterst stille 

luchtwarmtepomp. Hiermee verwarmt én koelt 

u uw woning volledig elektrisch. Geheel gasloos 

dus! Het spreekt voor zich dat uw villa uiterst 

goed is geïsoleerd en dat ook zonnepanelen 

altijd in het ontwerp zijn opgenomen. Natuurlijk 

kunt u ervoor kiezen uw woning nóg duurzamer 

te maken. We adviseren u graag over de 

mogelijkheden om uw villa zo energiezuinig 

mogelijk te maken. Zo kunt u optimaal genieten 

van alle luxe en comfort die uw nieuwe villa u te 

bieden heeft. Welkom thuis!

Vraag het inspiratieboek aan!
Speelt u met de gedachte uw eigen, exclusieve 

villa te bouwen? Kijk dan eens rond op de website 

van Livingstone: www.livingstone.org. Hier vindt 

u uitgebreide informatie over onze werkwijze en 

aanpak. U kunt hier ook ons inspiratieboek aanvragen, 

om volop nieuwe ideeën op te doen voor de villa van 

uw dromen.

Scan de QR-code
Hier kunt u ook ons inspiratieboek 

aanvragen, met volop ideeën voor 

de villa van uw dromen. 

Volledige ontzorging
Vervolgens begeleiden we u bij het totale 

bouwproces. Want uw eigen huis bouwen, dat 

betekent: veel keuzes maken. Livingstone vindt 

het belangrijk dat u vooral volop geniet van dit 

unieke proces. Daarom begeleidt en adviseert 

uw persoonlijke kopersbegeleider u bij elke stap 

en wordt u volledig ontzorgt. U maakt zo heel 

ontspannen passende keuzes qua comfort- en 

afwerkingsniveau en komt tot persoonlijke 

ontwerpen voor uw interieur, keuken, badkamer, 

haard, elektra en tuin. Hierdoor weet u bovendien 

zeker dat alle aspecten van uw nieuwe woning 

straks optimaal op elkaar zijn afgestemd. 


