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Een tweede huis in de
Zwitserse Alpen; het is
voor veel mensen een
droom. Maar het realiseren
ervan kan een nachtmerrie
zijn. Want de bouw van een
woning in het buitenland
is door allerlei wetten en
regels vaak een lange weg
met veel obstakels. Maar
dat hoeft het niet te zijn.
Niet met het Arnhemse 
At Home in the Alps dat 
op aanvraag exclusieve
woningen in Zwitserland
ontwerpt én bouwt. 
De wijze waarop de 
woningen gerealiseerd
worden, leverde At Home
in the Alps recentelijk nog
de International Property
Award 2006 op.

Het ontwerpen van woningen

door een gespecialiseerde

architect, de selectie van 

unieke locaties in Zwitserland,

de aanvraag van vergunningen,

juridische ondersteuning en

natuurlijk de bouw de

woning uitgevoerd door eigen

vaklieden. Dat zijn heel kort

samengevat de basisdiensten

van At Home in the Alps. 

Maar daarmee is nog lang

niet alles gezegd. At Home in

the Alps is namelijk geen ont-

wikkelaar zoals u misschien

gewend bent, maar een bedrijf

dat een zeer persoonlijke tint

weet toe te voegen aan de

dienstverlening door intensief

contact met de klant, veel

ruimte voor eigen inbreng en

veel extra services. En daar 

zit het verschil met andere

ontwikkelaars. 

Aandacht voor individuele
wensen
“Wij werken alleen in

opdracht van klanten en 

richten ons dus puur om 

individuele projecten”, vertelt

oprichter Paul Schildmeijer.

“In alles wat wij doen vragen

we ons bovendien af of we

dat zelf ook zo gewild zouden

hebben. Die houding heeft

geresulteerd in een heel klant-

gerichte manier van werken.

Vandaar dat wij onze klanten

extra services aanbieden. 

Zo plaatsen wij webcamera’s

op de bouwplaats waardoor

de klant op internet precies 

de vorderingen van zijn 

toekomstige woning kan 

volgen”.

Realistische adviezen
Binnen het ontwerpproces

van de woning wordt veel

ruimte gelaten voor eigen

inbreng. Architect Jurrien 

de Mik inventariseert daartoe

in gesprekken bij de klant

thuis, alle wensen en ideeën.

Op basis van die informatie

maakt hij een ontwerp. 

“Maar dat betekent niet 

dat wij niet meedenken”,

benadrukt hij. “Want juist

door onze kennis en ervaring

weten we dat mensen niet

met alle omstandigheden

rekening houden. Een woning

met een grote glazen pui is

leuk, maar dan staat je in de

winter wel een flinke energie-

rekening te wachten. En een

huis op de top van de berg

heeft natuurlijk een schitte-

rend uitzicht, maar in de 

winter is het een heel karwei

om het dorp in het dal te

bereiken. Wij kunnen met 

dit soort zaken al rekening

houden in de ontwerp- en 

oriëntatiefase”, aldus Jurrien

de Mik. 

Scheelt veel hoofdbrekens 
Niet alleen in de ontwerpen

ondersteunt At Home in the

Alps haar klanten, maar ook

in het juridische proces dat 

in het buitenland behoorlijk

ingewikkeld kan zijn. 

“We zijn bekend met alle 

wetten en regels die in

Zwitserland gelden op het

gebied van bijvoorbeeld 

vergunningen. Daarnaast 

hebben we goede contacten

bij de lokale overheden”, 

licht Paul Schildmeijer toe.

“Wij kunnen daardoor in

naam van onze klanten alle

onderhandelingen voeren. 

Dat scheelt de klant niet

alleen veel hoofdbrekens

maar ook heel wat kilometers

op en neer naar Zwitserland”.

Waarom wonen in
Zwitserland?
“Zwitserland raakt steeds

meer in trek onder mensen

die een tweede woning in 

het buitenland zoeken”, 

weet Paul Schildmeijer. 

“Dit groene alpenland is

natuurlijk populair onder

wintersportliefhebbers, maar

ook steeds meer hoger opge-

leiden met gezinnen geven 

de voorkeur aan Zwitserland.

Vooral om samen met de

familie te genieten van de

rust, de schoonheid van het

landschap en de veilige leef-

omgeving waar Zwitserland

om bekend staat. Bovendien

komen mensen er nu achter

dat het ook in de zomer-

maanden een schitterend 

land is om te wonen en dat

Zwitserland een heel gunstig

klimaat heeft. Sommige delen

van Zwitserland hebben meer

zonne-uren dan pakweg de

Côte d’Azur”. 

Meer weten?
Voor meer informatie over 

At Home in the Alps kunt 

u een kijkje nemen op

www.athomeinthealps.com 

of telefonisch contact opnemen

voor een vrijblijvende afspraak. 

Contactgegevens:
At Home in the Alps

Rembrandtlaan 1

6814 JL ARNHEM

Tel: +31 (0)26-3702169

Fax: +31 (0)26-3892632

www.athomeinthealps.com

info@athomeinthealps.com

Links: Jurrien de Mik van D&M (architect) 

Rechts: Paul Schildmeijer (oprichter At Home in the Alps)

‘At Home in the Alps’
wint Property Award voor unieke realisatie Zwitserse droomhuizen

International Property Award

At Home in the Alps heeft begin november de

International Property Award 2006 gewonnen. 

De Award is een initiatief van de Britse krant Daily

Mail en het exclusieve Britse automerk Bentley. 

De jury prees de unieke opzet van de projecten

waarbij de nieuwe eigenaar van een chalet veel

invloed heeft op de indeling en het ontwerp van

zijn huis. Ook de extra inspanning die At Home in

the Alps tijdens de gehele bouwperiode voor haar

cliënten levert, heeft de jury tot het toekennen 

van deze Award gebracht. De Property Awards

worden jaarlijks in diverse categorieën uitgereikt

aan bouwers en ontwikkelaars in de hele wereld. 

Golfbaan van Gstaad Het eerste project

Gstaad – Zweisimmen 


