
 
 

Opvallend wonen en werken 
’In een gezelschap van mensen die willen opvallen, is het erg opvallend als je probeert niet op te vallen.’   
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Wie  
Uvago B.V. is een vastgoedonderneming die zich 
bezig houdt met het adviseren, ontwikkelen en ex-
ploiteren van onroerend goed. Onze projecten reali-
seren wij zowel voor eigen rekening en risico als in 
samenwerking met of in opdracht van derden.  
 
Door onze organisatiestructuur zijn wij onafhankelij-
ke denkers die makkelijk en flexibel in kunnen spelen 
op wensen en veranderende omstandigheden. Nieu-
we ontwikkelingen zien wij niet als een bedreiging 
maar als een uitdaging. Milieu– en energievriendelij-
ke technieken worden bij ons reeds jaren standaard 
toegepast. 
 

Wat 
Onze belangrijkste activiteit is het ontwikkelen van 
projecten. Dit zijn zowel woningbouwprojecten als 
kantoor–/bedrijfsgebouwen en winkels. De grootte 
van de projecten varieert sterk waarbij wij een voor-
keur hebben voor projecten waar “eer aan te beha-
len is”. Deze eer kan betrekking hebben op de rui-
me aandacht voor architectuur maar ook op het com-
plex aan randvoorwaarden zoals bijvoorbeeld ste-
denbouwkundige uitgangspunten of milieuomstan-
digheden. Gebruikerswensen staan centraal zonder 
aan de overige uitgangspunten concessies te hoe-
ven doen.  
 
Wij streven altijd naar een natuurlijke inpassing van 
een project in zijn omgeving met veel aandacht voor 
de ruimtelijke kwaliteit. Ons ambitieniveau is hoog 
maar zonder de realiteit uit het oog te verliezen. Het 
credo bij ieder project is “details maken het verschil”. 
 

Waar 
Vanuit ons centraal gelegen kantoor opereren wij in 
heel Nederland met het zwaartepunt in het Westen  
en midden van het land. 
 
In deze informatie vindt u voorbeelden van door 
ons gerealiseerde projecten. Wij hopen dat de 
getoonde voorbeelden u aanspreken en een op-
maat vormen voor een nadere kennismaking en 
samenwerking. 

 

Omdat het (vast)goed moet. 



 
 

Opvallend wonen en werken 
Voorbeelden kantoren, stadsvilla’s, appartementen, woningen, bedrijfsunits   
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Omdat het (vast)goed moet. 

Details maken  
het verschil. 


