
BEDRIJFSHUISVESTING

Slimmer, 
sneller en schoner.



Zero Waste en hergebruik

Bij Jan Snel zit circulair bouwen in het DNA. Wij geloven in een wereld  

zonder afval, sloop of verspilling. Dit betekent dat al onze producten zo 

worden ontworpen en geproduceerd dat hergebruik vanzelfsprekend is.  

Onze producten, materialen en grondstoffen worden telkens opnieuw 

gebruikt. Ook resulteert onze manier van bouwen in een lagere 

stikstofuitstoot dan traditionele bouwmethoden. Zo realiseren we 

meerwaarde voor onze klanten, projecten en de wereld om ons heen.

BENG

Voor alle nieuwbouw, zo ook utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningsaanvraag 

vanaf 1 januari 2021 moet voldoen aan de eisen voor ‘bijna-energieneutraal 

gebouw’ (BENG). Met gebouwen welke voldoen aan deze normering, realiseren 

we energiezuinige gebouwen en spelen we in op de vraag naar een gasloze en 

duurzame leefomgeving. Jan Snel heeft ervaring met deze normering en kan, 

indien gewenst, een berekening laten opstellen om u te adviseren over hoe u 

uw gebouw kunt realiseren conform deze normering.

Hoge realisatiesnelheid

Bij Jan Snel worden de modules in de fabriek geproduceerd. Indien gewenst 

starten deze werkzaamheden al tijdens het vergunningsproces. Hierdoor 

kunnen projecten tot wel 50% sneller worden opgeleverd ten opzichte van 

de traditionele bouwmethoden. Zo plaatst Jan Snel al binnen een dag een 

kant-en-klare kantoorruimte!

Comfort voor de gebruiker 

Onze modules worden gemaakt van hoogwaardige materialen en zijn standaard 

voorzien van vloer-, wand- en plafondafwerking, inclusief verlichting en 

verwarming. Hiermee wordt kwalitatieve huisvesting gerealiseerd die gebruikers 

een hoog comfort biedt. Daarnaast kunt u optioneel uw gebouw optimaliseren 

met verschillende mogelijkheden. Van akoestische voorzieningen als een 

systeemplafond of tapijt tot het aankleden van een gebouw met een eigen 

huisstijl of gevelafwerking. De mogelijkheden zijn eindeloos!

Hoogwaardige kwaliteit door eigen productie

Al onze gerealiseerde huisvesting voldoet ten minste aan de wettelijke eisen 

conform het Nederlandse Bouwbesluit. Onze modules worden op één van 

onze productielocaties geproduceerd. Wanneer een module terugkeert uit een 

verhuurproject wordt deze geïnspecteerd, gerenoveerd en weer opgebouwd tot  

een kwalitatieve module. Zodoende voldoet elk gebouw dat vervaardigd is door 

Jan Snel altijd aan de hoogste kwaliteitseisen. 

Op zoek naar een kantoorruimte, een tijdelijk 
bedrijfsgebouw of volwaardige nieuwbouw?

Ontzorging voor de opdrachtgever 

Onze huisvesting wordt, indien gewenst, turn-key opgeleverd. Hierdoor 

worden onze klanten volledig ontzorgd. In nauwe samenwerking met uw of 

onze architect werken we de projectplannen uit, vragen we de omgevings-

vergunning aan en leveren we een project sleutelklaar op. Indien gewenst kan 

de huisvesting zelfs volledig gestoffeerd en gemeubileerd worden opgeleverd. 

Mocht er toch een calamiteit zijn, dan hebben wij een eigen servicedienst 

welke deze uitdaging graag voor u komt oplossen! 

Voordelen modulair bouwen met Jan Snel 





Persoonlijke aandacht

Totaaloplossing

Van tijdelijk tot permanent 

Bent u op zoek naar een tijdelijke kantoorruimte? Of heeft u nieuwbouwplannen 

en wilt u uw gebouw voorzien van een binnentuin, vides en een lift? Bij Jan Snel 

realiseren wij het slimmer, sneller en schoner dan traditionele bouw. 

Bij Jan Snel gaan wij voor een huisvestingsoplossing die perfect aansluit op de 

wensen van de gebruiker. Modulair bouwen staat voor Jan Snel synoniem aan 

flexibel bouwen. Een plotse toestroom (of krimp) van werknemers kan betekenen 

dat u behoefte heeft aan een vast gebouw met een flexibele schil. Door onze grote 

capaciteit kunnen wij hier continu op inspelen. Zo kunnen wij ruimtes aanbouwen 

bij een toestroom van werknemers maar ook modules verwijderen wanneer deze 

ruimtes overbodig zijn.

Wij staan u bij in de keuze van een logische en slimme indeling. Bovendien toetsen 

we het ontwerp aan wettelijke bepalingen zoals vluchtwegen en voorzien we het 

gebouw van de benodigde brandbestrijdingsmiddelen. Indien gewenst leveren 

we de huisvesting sleutelklaar en voorzien van meubilair op. 

Wij ontzorgen u graag in elke stap van het proces!

Uw wens is onze ambitie

Uw missie/visie afstemmen op de huisvesting? Bij Jan Snel is dat mogelijk. 

U zit niet gebonden aan een traditionele gangenstructuur met kantoren, ook grotere 

open kantoortuin(en) behoren tot de mogelijkheden. Heeft u er bijvoorbeeld al aan 

gedacht om uw gebouw te voorzien van stilteruimten, voldoende vergaderfaciliteiten, 

een vide en/of een gemeenschappelijke ruimte als een aula?

Of denkt u misschien aan een bedrijfspand met een eigentijdse uitstraling? 

Ook dat is mogelijk. Door middel van de keuze in gevelafwerking kan aan elk gebouw 

een eigen unieke uitstraling worden gegeven en past het helemaal in de omgeving 

van uw bedrijfsactiviteiten. 

Naast de ruimte-indeling en de uitstraling bieden wij ook verschillende opties om  

uw gebouw te optimaliseren op het gebied van luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, 

licht en geluid. Ook denken we graag mee als het gaat om akoestiek, meubilair, 

werkende netwerkaansluitingen, projectkeukens en/of nette sanitairgroepen.  

Graag bespreken wij samen met u de mogelijkheden die bij u passen. 



Snelheid gegarandeerd 

1 WEEK

CA 1.296 M²

KANTOOR

DAMEN SHIPYARDS

Damen Shipyards,
Gorinchem

Oplossingen

Oplossingen van Jan Snel binnen het bedrijfsleven

Kantoor Stationering Horeca Diversen

Tijdelijke huisvesting

Semi-permanente

huisvesting

Permanente

huisvesting



Gerealiseerde projecten

Comfort voor de gebruiker

2 WEKEN

CA 228 M²

KANTOOR

GOLFCLUB CROMVOIRT

Golfclub Cromvoirt,
Cromvoirt





Gerealiseerde projecten

Uniek nieuwbouwconcept 

10 WEKEN

CA 1.045 M2

KANTOOR

AD VAN GELOVEN

Ad van Geloven,
Tilburg



Gerealiseerde projecten

Maatwerk voor de klant

4 MAANDEN

CA 2.800 M²

KANTOOR

SANQUIN

Sanquin,
Amsterdam Slotervaart



De Koele Costa, Noordwijk

7 WEKEN

4 MAANDEN 1 WEEK

4 MAANDEN

CA 108 M
2

CA 5.400 M
2

CA 9 EN 18 M
2

CA 441 M
2

STRANDPAVILJOEN

ARBEIDSMIGRANTEN-
HUISVESTING

PINBOX

BRANDWEERKAZERNE

Labour Hotel, Waalwijk Mobiele pinboxen, Nederland

Brandweerkazerne, Naaldwijk

Wat kan Jan Snel nog meer voor u realiseren?

DE KOELE COSTA

GREEN REAL ESTATE GELDMAAT

GEMEENTE WESTLAND

Gerealiseerde projecten

Samenwerking staat voorop

2 MAANDEN

CA 1.600 M2

KANTOOR

MERCON MONTAGE

Mercon Montage,
Gorinchem



Modulair bouwen met Jan Snel 

Modulaire bouwsystemen

transportafdeling waardoor Jan Snel efficient en flexibel te werk kan transportafdeling waardoor Jan Snel efficient en flexibel te werk kan 

transportafdeling waardoor Jan Snel efficient en flexibel te werk kan 

Bouwrijp maken / grondwerk Complete modules gebouwd onder 

geconditioneerde omstandigheden

Complete modules met 

eigen transport naar bouwlocatie

Plaatsing, afbouw en inrichtingFundering Prefab betonnen vloeren

Met 60 jaar ervaring in het vak is Jan Snel een rotsvaste 

partner als het gaat om huisvestingsoplossingen van 

hoge kwaliteit. Door de geïndustrialiseerde en modulaire 

methode is precisie de standaard en bouwt Jan Snel keer 

op keer slimmer, sneller en schoner dan traditionele 

bouw. 

Het gebruik van een geïndustrialiseerde en modulaire 

methode maakt een hoge kwaliteit en een versneld 

bouwproces mogelijk, omdat alle modules in de fabriek 

onder optimale omstandigheden worden geproduceerd. 

Door het hergebruiken van de modules leveren wij een 

belangrijke bijdrage aan de circulaire economie. 

Samen met opdrachtgevers denkt Jan Snel in millimeters 

in plaats van centimeters, in maanden in plaats van jaren 

en in oplossingen in plaats van problemen. Daarmee is er 

een passende oplossing voor iedereen.



Onze missie

Jan Snel bouwt 
slimmer, sneller én schoner

Slimmer bouwen Sneller bouwen Schoner bouwen

Bij Jan Snel bouwen we modulair onder gecontroleerde 

omstandigheden en volgens een gestandaardiseerd 

proces. Alle elementen worden geproduceerd op 

onze eigen productielocaties en nagenoeg af naar de 

bouwplaats getransporteerd waar de eindmontage 

plaatsvindt. 

Bij Jan Snel hebben we feitelijk de productie van onze 

gebouwen van de bouwplaats naar onze fabriekshallen 

verplaatst. Doordat veel handelingen gestandaardiseerd 

zijn, is de arbeidsproductiviteit aanzienlijk hoger. Door 

automatisering en robotisering stijgt onze productiviteit 

zelfs nog verder.

Bij Jan Snel zetten we vol in op het hergebruik van 

materialen en houden we al tijdens het bouwproces 

rekening met de toekomst. Onze ecologische 

voetafdruk ligt daardoor fors lager dan in de 

traditionele bouw. Geïndustrialiseerd modulair bouwen 

leidt tot 50 procent minder CO
2
-uitstoot. 

We hebben volledige controle over alle aanvoerlijnen 

en het volledige productieproces. Hierdoor is het 

mogelijk in millimeters in plaats van centimeters, in 

maanden in plaats van jaren en in oplossingen in plaats 

van problemen te denken.

Het resultaat?

Voor iedere woonwens of vastgoedvraagstuk een 

passende oplossing van de hoogste kwaliteit!

Door een kortere ontwerpfase kunnen we eerder met 

de bouw beginnen en de afbouwtijd op locatie tot een 

minimum beperken. Daarnaast spelen externe factoren 

als het weer of de beschikbaarheid van arbeidskrachten 

nauwelijks een rol.

Het resultaat?

Jan Snel is in staat een tijdwinst van 30 tot 50 procent 

te realiseren ten opzichte van traditionele bouw.

Voldoet een gebouw niet meer aan de laatste wensen? 

Dan krijgen de elementen in een andere opstelling of 

op een nieuwe locatie een tweede leven. Hierdoor 

wordt maar liefst 80 procent van de componenten in 

modulaire bouw hergebruikt. 

Het resultaat?

Door onze aanpak creëren we niet alleen waarde, het 

levert bovendien een aanzienlijke duurzaamheidswinst op.

Kwaliteit
gegarandeerd

30-50%
sneller

-50%
CO

2
 uitstoot

Het is onze missie om ervoor te zorgen dat circulair bouwen een onderdeel wordt van de identiteit van Jan Snel. 

Dit doen wij door circulariteit te kwantificeren, de productielijn te optimaliseren, te zoeken naar ketensamen-

werking  met leveranciers, CO
2
-reductie, hergebruik van componenten te optimaliseren, ons bouwproces te 

verduurzamen en een zero waste afvalbeleid door te voeren.



Vestiging Montfoort (Hoofdkantoor) Vestiging Zeeland (Zuid) Vestiging Groningen (Noord)

Neem bij vragen contact met ons op!


