
LOZE RUIMTETWEE-GEZINSWONING NIEUWBOUW OPTOPPEN

Modulaire unit

Woningsplitsing

Ruimte voor twee gezinnen

Aangebouwd balkon

Extra vierkante meters

Nieuwe voorgevel

Modulaire unit

Appartement

Vrijstaande woning

Demontabel

Twee-persoonswoning

Eengezinswoning

Volledige verbouwing

Grote woningen

Dakterras

Eengezinswoning

Nieuwe gevels

Groot aantal extra vierkante meters

Modulaire unit

Zelfdragend

Extra vierkante meters

Demontabel

Stapelbouw

Twee-persoonswoning

Prijs : €80.000

Oppervlakte : 40 m²

Toepassing : Appartementen

Vrijstaande huizen

Onze unit kan worden gebruikt voor 

het maken van nieuwe woningen of 

voor het maken van een 

appartementencomplex. Op deze 

manier kunnen wij in de wijk nieuwe 

huisvestingen snel en gemakkelijk op 

locatie monteren. 

Deze optie kan worden gebruikt 

wanneer er wordt gesloopt of als er 

nieuw wordt gebouwd.

Prijs : €315.000

Oppervlakte : 50 m²

50 m²

Toepassing : Rijtjeswoning

Woningen in de stad realiseren zonder 

daarbij een footprint achter te laten. Dit 

gaan wij doen door middel van 

optoppen. Bij het optoppen bij de 

bestaande woningen zorgen we ervoor 

dat er zo min mogelijk ruimte per 

woning verloren gaat en kunnen wij 

per blok tot wel 4 extra woningen 

realiseren.

Prijs : €80.000

Oppervlakte : 40 m²

Toepassing : Tussenruimten

Garage units

In veel bestaande wijken is veel ruimte 

die niet wordt gebruikt. Neem 

bijvoorbeeld garage units. Deze units 

zijn vrij laag en kunnen gemakkelijk 

meerdere woningen boven de garage 

opnemen. 

Als we kijken naar rijtjeswoningen zien 

wij dat tussen bepaalde rijen huizen ook 

vaak genoeg ruimte is voor nog één of 

twee extra woningen.

Prijs : €240.000

Oppervlakte : 50,6 m²

81 m²

Toepassing : Rijtjeswoning

Voor de starters die een huis zoeken, 

voor de ouderen die kleiner willen 

wonen maar in hun eigen wijk willen 

blijven. Wij hebben een prefab unit 

ontworpen waardoor je een 

rijtjeswoning kan verduurzamen en kan 

splitsen tot een boven en 

benedenwoning waardoor we een 

betere doorstroom en meer plekken 

creëren in de wijk.


