
  

  

Kijk voor meer informatie op www.riantconnections.nl.  

  

 

 
PO en CPO 

 

Particulier of collectief 

opdrachtgeverschap: Deze huizen zijn 

niet te koop, maar dat begreep u 

waarschijnlijk al. De mensen die hier 

wonen gaan er liever nooit meer weg. Ze 

hebben in particulier opdrachtgeverschap 

hun droomvilla geschetst, laten 

ontwerpen en gerealiseerd.  Een woning 

bouwen op deze manier is van deze tijd. 

Goed advies en professionele 

begeleiding is hierbij een must. Een 

specialist als Riant Connections coacht u 

in de dagelijkse praktijk van de 

bouwvoorbereiding. 

Wilt u onderzoeken of u uw eigen 

droomvilla kunt realiseren? Aarzel niet en 

neem contact met ons op! 

 

  

 
Rian Aeilkema 

Uw persoonlijke bewonersbegeleider  

 
Kopersbegeleiding 

Projecten: Wij verzorgen zowel bij 

renovatie als nieuwbouw het meer- en 

minderwerk voor ontwikkelaars en 

woningcorporaties. De communicatie met 

de bewoners is bij ons in goede handen. 

Door onze flexibiliteit kunnen zowel het 

dienstenpakket als de werkwijze volledig 

worden afgestemd op uw wensen. 

 

Wij nemen u de zorg uit handen en 

garanderen tevreden kopers en huurders! 

 



 

Volgjewoning 

Nieuw bij Riant Connections: digitaal 

platform Volgjewoning.nl  Bij dit 

interactieve digitale platform worden de 

kopers van woningen optimaal 

geinformeerd over de status van hun 

nieuwbouwwoning. 

 

Daarnaast wordt dezelfde informatie ook 

gebruikt om alle partijen die betrokken 

zijn bij de realisatie van de woning te 

voorzien van de actuele bouwinformatie.  

 

Riant Connections informeert u graag 

over de mogelijkheden van 

Volgjewoning.nl   

 

 

Renovisiegroep 

Riant Connections - partner van de 

Renovisiegroep: De Renovisiegroep 

staat voor duurzaam renoveren mét 

visie.   Samenwerken werkt en dat willen 

alle deelnemende partijen aan u 

bewijzen!  

Door duidelijke communicatie en 

ketensamenwerking met vaste 

professionele partners realiseert de 

Renovisiegroep een nieuwe  aanpak in 

de bouw waarbij veel tijd en geld wordt 

bespaard bij renovatieprojecten.  Zij 

hebben alle experts onder 1 dak en 

kunnen hierdoor sneller en directer 

opereren. Hierbij richten zij zich op het 

energetisch en esthetisch upgraden 

van uw woning of kantoorpand, hetgeen 

een aanzienlijke besparing van de 

energiekosten oplevert. 

  

Riant Connections neemt u zorg uit handen! 
Werkend voor particulieren en bedrijven heeft oprichter en directeur van Riant Connections, 
Rian Aeilkema, jarenlange ervaring in het begeleiden van bouwprojecten. Ons bedrijf is 
opgebouwd vanuit haar passie voor de bouwsector. En met succes! Inmiddels zijn wij 
uitgegroeid tot een sterke, onafhankelijke partij en een bekende naam in Noord-Holland. U 
kunt erop vertrouwen dat alles tot in de puntjes geregeld wordt. Wij coördineren, organiseren 
en brengen de juiste partijen bij elkaar en staan garant voor een zorgeloos bouwtraject. 
Wij staan voor: 
* Tijdwinst en kostenbesparing 
* Duidelijke, persoonlijke en klantvriendelijke communicatie 
* Persoonlijk betrokken en onafhankelijk advies 
* Tevreden kopers en huurder  

If you fail to plan, you plan to fail 

 
Riant Connections,  Zwaag Tel.: 06-10436012 Tel.: 0229 – 841278   

mail: info@riantconnections.nl 
Web: www.riantconnections.nl 

 

 

 

 

 


