
Slimmer, sneller 
en schoner bouwen.



Voordelen van de grondgebonden woning van Jan Snel

Comfort voor de bewoner 

De woningen worden gemaakt van hoogwaardige materialen. Hiermee 

worden kwalitatieve woningen gerealiseerd die bewoners het hoogste comfort 

biedt. De woningen hebben een strakke en eigentijdse uitstraling met een 

nette afwerking en de hoogste isolatiewaarden. Door middel van keuzes in 

afwerking, kan aan de woningen een klassieke of moderne uitstraling worden 

gegeven. De woningen worden standaard opgeleverd met een complete 

badkamer en keuken en hebben een woonkamer en drie slaapkamers.

Hoogwaardige kwaliteit 

De grondgebonden woningen voldoen aan het huidige Bouwbesluit en zijn 

zelfs ontwikkeld aan de hand van de nieuwste BENG normen. Daarmee 

voldoen de woningen aan de hoge kwaliteitseisen van isolatie, geluid, 

bouwkwaliteit en veiligheid. Bovendien hebben onze industrieel vervaardigde 

woningen een levensduur die langer is dan traditioneel vervaardigde woningen.

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.

De grondgebonden woning van Jan Snel

Een bijna-energie-neutrale woning die staat binnen enkele weken

BENG

De grondgebonden woningen van Jan Snel voldoen aan de nieuwste 

BENG normen. Zo zijn de woningen all-electric en uitgerust met een 

warmtepomp en zonnepanelen. Daarmee realiseren we energiezuinige 

woningen en spelen we in op de vraag naar een gasloze en duurzame 

leefomgeving.

Impressie Basis+ woningen

Hoge realisatiesnelheid

Bij Jan Snel worden de woningen in de fabriek geproduceerd.

Deze productie start tegelijkertijd met de werkzaamheden op locatie. 

Hierdoor kunnen projecten 30-50% sneller worden opgeleverd ten 

opzichte van traditionele bouwmethoden. Dit maakt dat Jan Snel 16 weken 

voorbereidingstijd nodig heeft en 4 weken op de bouwlocatie om een 

woningbouwproject kant-en-klaar op te leveren.

Ontzorging voor de opdrachtgever 

Jan Snel levert de grondgebonden woningen turnkey op. Hierdoor worden 

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

architect werken we plannen uit, vragen we de omgevingsvergunning aan en 

leveren we een project compleet op. Indien gewenst kunnen de woningen 

zelfs volledig ingericht worden opgeleverd. De woningen hebben weinig 

onderhoud nodig door het gebruik van onderhoudsarme materialen. Bovendien

hebben wij een eigen serviceafdeling die het onderhoud uit handen kan nemen.



Basis

Luxe

Basis+ 

De varianten in de woningen

Grondgebonden woningen

De Basis woning is een betaalbare woning die voldoet aan het Bouwbesluit 

en de laatste BENG normen. De woning heeft een praktische indeling 

voor een gezin, met drie slaapkamers. U heeft keuze uit twee bouwlagen 

met een kap (type 1) of twee bouwlagen (type 2). Daarnaast kennen alle 

woningen de keuze uit een moderne of klassieke afwerking.

De moderne afwerking gaat uit van een verticale houten gevelbekleding 

met een strak aluminium KlikFels dak. Het hout geeft een warme 

uitstraling en is in nagenoeg iedere wenskleur leverbaar.

De klassieke afwerking bestaat uit baksteen (strips) en een OVH dakpan.

Er is keuze uit verschillende soorten steen en kleur.

Bovendien is een mix tussen klassiek en modern  ook mogelijk, 

bijvoorbeeld de houten gevelafwerking in combinatie met dakpannen.

De Luxe variant kenmerkt zich ten opzichte van de Basis+ door meer 
daglicht en de verbinding met buiten. De ramen op de begane grond  

lopen door tot aan de vloer en de keuken heeft een rechte opstelling  

met een extra buitendeur. Bovendien is de badkamer bij de Luxe woning  

breder uitgevoerd.

De Basis+ heeft dezelfde indeling als de Basis woning met een aantal 
extra’s. Het kunststof kozijn is voorzien van een blokprofiel in plaats 

van een vlak profiel en de ventilatieroosters zijn boven het kozijn uit het 

zicht geplaatst. Op zolder is een dakraam voorzien van een tuimelvenster 

en in de zijgevel van de hoekwoningen zijn extra ramen geplaatst.  

De hemelwaterafvoer is uitgevoerd in vierkant aluminium in plaats van  

rond kunststof.

Impressie woonkamer

variant Basis+



Kenmerken

▶    BVO 153 m²

▶    GO 119 m²

▶    3 slaapkamers op de 1e verdieping

▶    Technische ruimte op de begane grond

▶    Keukenstelpost opgenomen

▶    Ruimte voor bergkast onder de trap

▶    Complete badkamer met 2e toilet

▶    Vaste trap naar 2e verdieping

▶    Functionele zolder

▶    All-electric en voldoet standaard aan BENG

Grondgebonden woning 1



Kenmerken

▶   BVO 102 m²

▶   GO 93 m²

▶   3 slaapkamers op de 1e verdieping

▶   Technische ruimte op de begane grond

▶   Keukenstelpost opgenomen

▶   Ruimte voor bergkast onder de trap

▶   Complete badkamer met 2e toilet

▶   All-electric en voldoet standaard aan BENG

Grondgebonden woning 2



Klassieke afwerking Moderne afwerking

Grondgebonden woningen



Wonen in Appingedam

Projectinformatie

4 MAANDEN 

58 WONINGEN

GRONDGEBONDEN
WONINGEN

NATIONAAL COÖRDINATOR 
GRONINGEN

Gerealiseerde projecten

ALL-ELECTRIC,
ZONNEBOILER, PV PANELEN 



Wonen in Ten Post

Projectinformatie

4 MAANDEN 

30 WONINGEN

GRONDGEBONDEN 
WONINGEN

ALL-ELECTRIC,
ZONNEBOILER, PV PANELEN 

NATIONAAL COÖRDINATOR 
GRONINGEN

Gerealiseerde projecten



Gerealiseerde projecten

Wonen in Ten Boer

Projectinformatie

4 MAANDEN

30 WONINGEN

GRONDGEBONDEN 
WONINGEN

NATIONAAL COÖRDINATOR 
GRONINGEN

ALL-ELECTRIC,
ZONNEBOILER, PV PANELEN 



Wonen in ‘t Zandt

Projectinformatie

14 WEKEN

21 WONINGEN

GRONDGEBONDEN 
WONINGEN

NATIONAAL COÖRDINATOR 
GRONINGEN

Gerealiseerde projecten

ALL-ELECTRIC,
ZONNEBOILER, PV PANELEN 





Gerealiseerde projecten

Energieneutraal wonen in Hoek van Holland

Projectinformatie

2 MAANDEN 

2 WONINGEN

GRONDGEBONDEN
WONINGEN

WONINGBOUWVERENIGING 
HOEK VAN HOLLAND

ALL-ELECTRIC,
ZONNEBOILER, PV PANELEN 





Appartementen

SET, Amsterdam Startblok Elzenhagen

13 WEKEN 9 MAANDEN 

CA 6.000 M2 CA 15.000 M2

APPARTEMENTEN APPARTEMENTEN

DE ALLIANTIE
WONINGBOUWVERENIGING
DE KEY & EIGENHAARD

Wat kan Jan Snel nog meer voor u realiseren?



Micro-appartementen Studentenhuisvesting

Mindervalide woningAppartementen / sociale huisvesting Hotels

Essen

Centrada

Bochum Keramus, Utrecht

13 MAANDEN NOG IN AANBOUW

NOG IN AANBOUW NOG IN AANBOUW

NOG IN AANBOUW

14 WEKEN 3 MAANDEN 

12 MAANDEN 

232 STUDIO’S  |  CA 8.970 M
2106 STUDENTEN- 

APPARTEMENTEN

152 WONINGEN 44 APPARTEMENTEN

CA 23.000 M
2

CA 525 M
2

232 STUDIO’S  |  CA 8.970 M
2

461 STUDIO’S  |  CA 7.850 M
2

STUDENTENHUISVESTINGSTUDENTENHUISVESTING

APPARTEMENTEN /  
SOCIALE HUISVESTING APPARTEMENTEN

STUDENTENHUISVESTING

HOTEL MINDERVALIDE WONING 

STUDENTENHUISVESTING

Seniorenwoningen

Resort wonen Holiday Inn Express Appingedam, AGG Woningen

Katzensprung, Vaals

Wat kan Jan Snel nog meer voor u realiseren?

AST-BEHEER BVESSEN

WONINGCORPORATIE 
CENTRADA 

RESORT WONEN

BOCHUM

HOLIDAY INN EXPRESS ST VASTGOED

I LOVE VOLS BV



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 

woonwensen? 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!


