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Stappenplan

Als uw gebouw geschikt is voor FlexApartments, maken we een plan en stellen 
een prijs op voor een haalbaarheidsonderzoek.

U levert digitale tekeningen van het gebouw. Wij maken foto’s en checken de maten. 
Wij maken een plattegrond met de indeling van de woningen en nutsvoorzieningen. 
Wij vragen offertes aan van standaard deelleveranciers en maken samen met u de 
complete businesscase.

Stap 1
Vrijblijvend gesprek

Stap 2
Haalbaarheidsonderzoek

Stap 3
Vergunningaanvraag

Stap 4
Finaal plan & financiering

Stap 5
Bouwvergunning & huurders

Stap 6
Bouwen & betrekken

Met ondersteuning van onze documenten vraagt u van de gemeente een 
ontheffing op de kantoorfunctie aan voor 10 jaar. Wanneer u die krijgt: 

Samen maken we een definitief plan en stellen een prijs vast. 
U regelt de financiering.

Met ondersteuning van onze documenten vraagt u bij de gemeente een 
bouwvergunning aan. U tekent de huurcontracten met huurders.

U tekent voor de (om)bouw. Wanneer de bouw klaar is kunnen de huurders 
hun appartementen betrekken.

Flex Apartments

Bouw woonappartementen in 
uw leegstaande kantoorpand!  

Twee maatschappelijke problemen opgelost: het overschot aan 
leegstaande kantoorpanden en het tekort aan woningen voor mensen 
met een kleine beurs!

Circa 

€27.000,- incl. btw 

per unit van 27m2 met 

badkamer en keuken.



1. Het gebouw wordt ingemeten. 
2. Op de vloer worden de nauwkeurig uitgemeten 

markeringen aangebracht. 
3. Er wordt een standleiding geplaatst naar de centrale 

vacuümpomp op de begane grond of kelder en de 
elektrakast wordt verzwaard. 

4. De kant-en-klare badkamer- en keuken-unit komen in 
modulaire delen aan. 

5. Deze worden gemonteerd en afgewerkt. 
6. Ook de hoogwaardige sandwichpanelen worden    

plug & play geleverd. 
7. Deze worden op unieke wijze aan elkaar gekoppeld. 
8. Er komt een centrale nutsringleiding (elektra, water, 

riool en ventilatie). 
9. De woningen worden gekoppeld aan de centrale 

nutsringleiding. 
10. Het plaatsen van plafondbalken en plafondpanelen. 
11. Vloer leggen en afwerken. 
12. Het plaatsen van het vacuümpompsysteem voor de 

centrale afvoer. 
13. Ventilatie, met eventueel warmteterugwininstallatie. 
14. Meubels installeren. 
15. Kwaliteitscontrole en oplevering. 
16. Optioneel: Het realiseren van gemeenschappelijke 

ruimtes zoals recepties en huiskamers. 

Bouwwijze & Techniek
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Een flexibele oplossing met een permanente kwaliteit. 
We kunnen meerdere FlexApartments per dag leveren, van permanente kwaliteit en met een lange 
levensduur. Demontabel, herbruikbaar en flexibel inzetbaar. De indeling is aan te passen aan uw 
wensen en sluit aan op de bestaande gevels. Indien nodig, kunnen de woningen later verplaatst worden 
naar een andere locatie, terwijl het gebouw intact blijft. 
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Plug & Play
Alle onderdelen zijn modulair, zodat ze probleemloos het 
gebouw in- en uitkunnen via de lift of een groot raam. Hierdoor 
kunnen we snel, efficiënt en met hoge kwaliteit bouwen.

Sandwichpanelen
De wanden en plafonds zijn gemaakt van hoogwaardige 
sandwichpanelen, bekleed met kurk voor de brandveiligheid 
en de geluids- en warmte-isolatie, en afgewerkt met 
berkenhout. Met een speciale techniek zijn de panelen 
gemakkelijk onderling te koppelen en ontkoppelen. 

Centrale vacuümpomp
Water van wc, douche, wastafel en keuken 
wordt weggezogen met een dubbele 
vacuümpomp, in de kelder van het gebouw. 

Serviceruimte
Elke woning heeft een aparte serviceruimte die via de 
hal te bereiken is. Onderhoudsvriendelijk en veilig. 


