Flexibele huisvesting
geschikt voor elke doelgroep en toepassing

INITIATIEF VAN

DomusCura &
The Inside-Living

Samenwerking voor
bouw flexwoningen

V

andaag de dag is er een nadrukkelijk tekort aan
passende woningen. Steeds vaker wordt de vraag

gesteld voor een goed verplaatsbaar woonconcept.
Naar aanleiding van deze signalen hebben DomusCura
en TheInside-Living betreﬀende ﬂexwoningen in het
leven geroepen.

Samenwerking
DomusCura en TheInside-Living zijn beide
bedrijven die zich vanaf het moment van oprichten
hebben gespecialiseerd in ﬂexibele prefab
huisvesting met elk, hun eigen kwaliteiten.
Samen beschikken zij o.a. over:

Hoogstaande kwaliteit
Onze ﬂexwoningen worden modulair en
circulair gebouwd. Door de permanente

Innovatieve ontwerp- en productietechnieken

kwaliteit kunnen de gebouwen en woningen

Een geautomatiseerd productieproces

namelijk, na gebruik, in zijn geheel op een

Grote productiecapaciteit op verschillende
locaties door het land
Kennis op gebied van doelgroep
gerelateerde wensen, met name in de zorg
Werken volgens de wetten, normen en eisen
van het nieuwbouw bouwbesluit
Ervaring zowel in seriematige projecten
als particuliere markt

andere locatie ingezet worden. Indien deze
niet op een andere locatie worden geplaatst,
kunnen ze gedemonteerd worden, waarbij
de losse onderdelen weer voor andere
projecten hergebruikt kunnen worden.
De basis van ons prefab bouwprincipe wordt
gevormd door het toepassen van houtskeletbouw. Houtskeletbouw is milieuvriendelijk,
zowel tijdens de levensduur van de woningen als in de bouwfase. Naast de toepassing
van prefab houtskeletbouw is er ook aandacht voor het verwerken van duurzame
materialen. De ﬂexwoningen van DomusCura & TheInside-Living verhogen de bouwproductiviteit en verkleinen de ecologische
voetafdruk van de bouwsector.

BOUWEN AAN
DE WERELD

Waarom kiezen
voor een flexwoning?
Betaalbaar, al leverbaar vanaf € 39.980,Modulair en circulair
Schakelbaar en stapelbaar
Zeer lange levensduur met hoge restwaarde
Geschikt voor elke doelgroep
Binnen- en buitenkant vrij in te delen
Hoogwaardige isolatie met dampopen constructie,
waardoor energie zuinig
Verse luchttoevoer door actieve ventilatie
Slimme houtverbindingen voor snelle montage en
minimaal materiaalverlies
Na plaatsing, binnen enkele dagen sleutel-klaar

VAN VANDAAG
EN MORGEN,
VOOR IEDEREEN

Rolverdeling
De werkwijze is helder en duidelijk,
wij bieden complete ontzorging aan.
Haalbaarheidsonderzoek
Schetsontwerp (3D renders)
Vooroverleg gemeente
Deﬁnitief ontwerp
Omgevingsvergunning
Bouw & realisatie fabriek
Bouw & realisatie op locatie
Technische onderhoud
Domuscura

Inside-Living

Flexwoning bekijken
op DemoParkNL
Wilt u onze ﬂexwoning graag in het echt bekijken? Dat kan op
DemoParkNL! DemoParkNL is de eerste permanente buitenexpositie van tiny en compacte woningbouw in Nederland.
Hier kunt u zich oriënteren op het gebied van kleine woningen,
waaronder ﬂexwoningen. U kunt onze ﬂexwoning terugvinden
op onze standplaats.
Elk eerste weekend van de maand is onze ﬂexwoning op
DemoParkNL geopend zodat deze ook van binnen bekeken
kan worden. Tevens kunnen wij u hier ook alle verschillende
mogelijkheden, uitvoeringen en kleur-materiaal keuzes tonen.

41349 mm

12000 mm

121167 mm

14000 mm

DOOR TE BLIJVEN INVESTEREN EN
OPTIMALISEREN VAN HET PRODUCTIE
PROCES IS ONZE MANIER VAN
HOUTBOUW NIET KOSTBAARDER
MAAR ZELFS VOORDELIGER DAN
T R A D I T I O N E L E W O N I N G B O U W.

Type
flexwoning

O

nze ﬂexwoningen zijn modulair, maar ook in
maatvoering en indeling aan te passen naar

wens van de klant, zodat de woningen goed aansluiten op de behoeften van de gebruiker. Hieronder
3 varianten van de talloze mogelijkheden.

FLEXWONING - LARGE

FLEXWONING - BASIC

1 M3 HOUTBOUW
COMPENSEERT
6000 GEREDEN
KILOMETERS VAN
ÉÉN AUTO

FLEXWONING - TINY

Referentie
Kolvenbach van zorgcentrum
St. Barbara in Dreumel

C

irca drie jaar geleden zochten wij naar een
oplossing voor een speciale doelgroep,

namelijk de groep senioren die nog wel zelfstandig
kunnen wonen maar wel graag in de nabijheid van
ons zorgcentrum. Dit resulteerde in de plaatsing
van het zogenaamde zorghof. Onze huisjes staan nu
2,5 jaar en de bewoners hebben het erg naar hun
zin.
Er is echter een groot tekort aan woningen voor
deze doelgroep. Als ik de ruimte had voor 18-tal
huisjes zou ik ze moeiteloos kunnen vullen. Ze zijn
voor ons dan ook een goede investering geweest.
In samenwerking met Domuscura konden wij het
plan snel ontwikkelen en uitvoeren. Domuscura is
een goed en eerlijk familie bedrijf dat alle afspraken
met bijbehorende levertijden goed nagekomen is.
Kortom wij hebben een betrouwbare partner als
ontwikkelaar en bouwer van hofjes.
Mocht u met eigen ogen willen zien hoe het
zorghofje in Dreumel eruitziet, dan kan u altijd
even komen kijken.

Contact

INITIATIEF VAN:

Bent u geïnteresseerd in het plaatsen van ﬂexwoningen?
Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Bezoekadres

Postadres

DemoParkNL

Teugseweg 13

Nieuweweg 229

Daniel Goedkoopstraat 30

7418 AM Deventer

3905 LM Veenendaal

1349 CD Almere Oosterwold

info@domuscura.nl
FLEXWONING.NL

Tel: 0318 – 769 161

