
Hoorne Vastgoed Manifest

We zijn altijd onderweg. De andere kant van de wereld is om de 
hoek en het internet verkleint duizenden kilometers afstand 

tot een handjevol MB’s. Toch zijn we meer dan ooit op pad. 
We forenzen, we toeren. We trekken, koersen en migreren. 

Maar waar we ook naartoe gaan, we keren altijd weer terug. 
Terug naar de plek waar we thuiskomen.

Thuis. Waar we de dag vluchtig met elkaar voorbereiden en grondig nabespreken. 
Waar we opgroeien, oud worden en ontelbare herinneringen creëren. Het is de plek 

waar we lachen, waar we huilen en alles daar tussenin. Waar ruzie en kinderen worden 
gemaakt. Waar overwerk nog snel even na het diner wordt afgerond. En waar Netflix 

het huiswerk nog even uitstelt. Het is de plek waar kinderen ’s ochtends worden 
uitgezwaaid en de hond je ‘s avonds enthousiast begroet. Thuiskomen is veel meer 
dan je voordeur binnen stappen. Het is de straat inlopen en je gelijk op je gemak 

voelen. Het is de wijk binnenrijden en weten dat je thuis bent. 

Totaalconcept

Bij Hoorne bouwen we panden. Gebouwen, objecten en projecten. Om in te wonen en 
om in te werken. Om in te leven. In te ondernemen en te groeien. We ontwikkelen 

vastgoed en ontwikkelen onszelf. We zien een pand nooit als een op zichzelf staand 
object, maar altijd als deel van een groter geheel. Onderdeel van een wijk. Van een 

‘buurtje’. Onderdeel van een leven. Waarbij levensgenot onlosmakelijk verbonden is met 
woongenot. Met veiligheid en met geborgenheid. Met gemak en bereikbaarheid. Als 
familiebedrijf hebben we een duidelijke visie. Wanneer wij een project ontwikkelen, 
creëren we het totaalplaatje. Met elementaire faciliteiten binnen handbereik. Een 
supermarkt om de hoek en een tuincentrum en dierenwinkel op loopafstand. Met 

winkels en horeca. Faciliteiten die voorzien in het levensgenot van álle bewoners. Of ze 
nu op twee, of op vier benen lopen. Of op één steel in een pot tuinaarde staan. 

Alles binnen handbereik

Thuis is de plek waar de basisschool op loopafstand is en waar je je boodschappen om 
de hoek kunt doen. Waar het meisje van de kassa ook de oppas van je dochter is en de 

jongen die de schappen spiegelt, het beste vriendje van je zoon. 

Maar thuis is niet per se alleen de plek waar je woont. Het is ook de plek waar je werkt. 
Waar je in loondienst bent, franchiset of helemaal zelf onderneemt. Waar je met trots je 

bedrijf, bar, praktijk of winkel runt. Waar je iets opbouwt. Het is de plek waar je als 
retailer je klanten kent en zij jou. Waar je de buurt kent, omdat je de buurt bent. 

Bij Hoorne begrijpen we precies wat een huis een thuis maakt. We weten dat het ene 
pand een koude investering is, die vooral moet renderen. Terwijl het andere de warme 

plek is, waar iemand voor altijd wil blijven wonen. We begrijpen dat het bouwen van een 
huis het verwezenlijken van iemands droom kan zijn. Maar we weten ook dat voor niets 
de zon op gaat. Dat de schoorsteen moet roken, letterlijk en figuurlijk. We snappen dat 

in een vastgoedproject alles met elkaar verbonden is. En dat een tevreden eindgebruiker 
goud waard is. We begrijpen de plannen van de gemeente en we snappen de agenda 

van de projectontwikkelaar. We kennen de eeuwenoude patstelling van de kip en het ei. 
Dat een winkel alleen kan renderen als er genoeg afzet in de buurt is. En dat die buurt 
alleen groeit, wanneer je de bewoners ervan genoeg (winkel)faciliteiten kunt bieden.

Duurzaamheid

Bij Hoorne vinden we de lange baan belangrijker dan de korte klap. Continuïteit gaat bij 
ons vóór snelle rentabiliteit. En dat vereist soms lef. We weten dat bij vastgoed 
duurzaamheid grootgoed is. Dat panden gebouwd worden op de toekomst. Met 

duurzame materialen en innovatieve technieken. We weten dat je in deze branche niet 
alleen een huis, maar ook relaties opbouwt. Dat de band met de gemeente net zo 

duurzaam moet zijn als die met de projectontwikkelaar en de architect. Dus is bij ons 
afspraak altijd afspraak. Een woord een woord. We vinden dat nee soms ook een 
antwoord is en dat duidelijkheid meer waard is dan een prachtige belofte die je 

uiteindelijk toch niet kunt nakomen. Die duidelijkheid is voor ons de crux van het vak; de 
basis van een goede relatie. Met onze klanten, vaste partners en tussen de collega’s. 
Met de eindgebruikers. Want onze projecten worden niet alleen gebouwd op stalen, 
houten of cementen funderingen, maar vooral op goede afspraken, maatschappelijke 

waarden – en bovenal op mensen.

Van menselijke waarde naar vastgoed waarde.
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