
Med et nyt online koncept kan drømmen
om et nybygget hus realiseres hjemme
fra sofaen
Klik dig frem til dit nye parcelhus og spar tusinder af kroner

Med et nyt online koncept kan drømmen om et nybygget hus realiseres hjemme fra
sofaen.

Vi bestiller alt fra biler til dagligvarer hjemmefra digitalt og det næste, du kan klikke dig
til, bliver dit nybyggede drømmehjem.

Med nogle relativt få klik kan du nu via et system kaldet HusOnline designe familiens
drømmehus fra start til slut. Du kan sågar lægge prisen på grunden ind og bestille de
nødvendige geologiske undersøgelser og printe hele husprojektet og prislisten ud og
sende til banken, når du skal have finansieringen på plads. Den pris, der står på
bundlinjen, kommer nemlig ikke til at forandre sig.

Det er landets største producent af parcelhuse, HusCompagniet, der som de første i
branchen har digitaliseret salgsprocessen fra start til slut, og her oplever man i
stigende grad, at kunderne efterspørger enklere løsninger i planlægningen og
bestillingen af et nybygget hus.

”Vi kan se, at der er flere kunder, der falder fra i processen, fordi de synes, det bliver
for kompliceret. Og nogle kunder mener, at der simpelthen er for mange valg at tage
stilling til i rejsen fra husdrøm til drømmehus,” siger Martin Ravn-Nielsen,
administrerende direktør i HusCompagniet.

Og det nye system skal netop bidrage til en enklere løsning for danskere, der drømmer
om at bygge hus. Forbrugeren bliver stillet overfor at vælge imellem fire standardhuse
på mellem 120- 174 m2. , hvor tegningerne ligger fast. Det vil sige, at du ikke kan
ændre placering af f.eks. vægge eller vinduer. Til gengæld kan du nemt og hurtigt
vælge imellem de mest populære materialer, farver, køkkenlåger og så videre, men alle
valg begrænser sig til mellem 2 og 4 muligheder. Fordelen for forbrugeren er, at du



bedre kan overskue opgaven. Og HusCompagniet sparer tid og ressourcer og kan lave
stordrift, så husene kan sælges til en pris, der er under tilsvarende typehuse. Det
betyder, at et hus bestilt online kan fås fra 1,4 millioner plus grundens pris med videre,
og det uden at gå på kompromis med kvaliteten.

”Alt i det her system er standardiseret. Selv fugerne i fliserne kommer til at ligge der,
hvor de gør på tegningerne i programmet. Det betyder, at håndværkerne ved præcist,
hvad de skal lave. Der er ingen spørgsmål. Samtidig bruger vi de gennemtestede
kvalitetsmaterialer, vi i forvejen anvender i mange af vores andre byggerier. Det giver
storkunderabatter, som kommer vores kunder til gode,” siger Martin Ravn-Nielsen.

Umiddelbart kan det måske lyde utrygt at købe et helt hus på nettet, men
HusCompagniet er overbevist om, at efterspørgslen findes.

”De digitalt indfødte er jo ved at blive voksne og skal til at købe hus og stifte familie.
For dem er det her helt naturligt. Der var jo heller ikke mange, der havde troet, at det
blev almindeligt for danskere at sidde hjemme og købe en bil på nettet, som de
hverken har set eller prøvekørt. Det er helt almindeligt i dag. Det bliver det her også. Vi
har store forventninger til digitaliseringen af kunderejsen,” siger Martin Ravn-Nielsen.

De fire husmodeller bliver bygget som udstillingshuse på Fyn, centralt placeret så hele
Danmark kan komme forbi, når de er færdige til foråret.


