
Toekomstbestendig en onbezorgd  
bouwen met innovatieve concepten 
 
Er is in Nederland een enorm tekort aan woningen die voldoen aan de behoefte van 

bewoners. Plegt-Vos vindt dat mensen langdurig plezier moeten beleven aan hun woning. 

Dankzij onze innovatieve bouwconcepten dragen we wat dat betreft bij aan 

toekomstbestendige woningen. En waarbij er genoeg ruimte is voor de 

projectontwikkelaar om zijn creatieve stempel op het project te drukken.  

 

Plegt-Vos bouwt van oudsher conceptmatig woningen. We geloven sterk in 

standaardisatie van de ‘lastige’ bouwelementen, waardoor we niet voor elk bouwproject 

het wiel hoeven uit te vinden. Dat bespaart veel tijd, gedoe en onnodige kosten. Wij willen 

zorgeloos en plezierig met onze partners samenwerken. Onze bouwconcepten zijn door 

de jaren heen zodanig doorontwikkeld dat de projectontwikkelaar absolute zekerheid 

heeft over bouwkosten en een snelle bouwtijd met een voorspelbaar hoge bouwkwaliteit. 

Standaardisatie wil niet zeggen dat we dertien-in-een dozijn woningen afleveren. 

Integendeel: de bewoner heeft verregaande invloed op ruwbouw -en kopersopties, een 

proces dat we als Plegt-Vos zelf begeleiden.  

 

 

 
Plegt-Vos doet de kopersbegeleiding zelf, bij voorkeur met een lach. 

 

 

Digitaal platform Mijn Plegt-Vos.nl 

 

De kopersbegeleiding vindt deels online plaats via een door ons ontwikkeld platform Mijn 

Plegt-Vos.nl. Daar zetten we nieuwe technieken in, zoals virtueel door je 3D woning 

wandelen en in een 3D model de woning op maat configureren. Maar Plegt-Vos gaat 

verder dan het creëren van een woonbeleving. Alle kopersopties worden gelijk geborgd in 

het totale proces van Plegt-Vos qua engineering, productie en planning. Via een digitale 

tijdlijn maken we de koper duidelijk wanneer hij bepaalde keuzes moeten maken. 

Tegelijkertijd ziet de koper op het platform in welk stadium het bouwproces verkeert. 

Daarmee zijn we tamelijk uniek in de Nederlandse bouw. Zo houden we de kopers actief 



betrokken bij de ‘aankoop van hun leven’ en heeft hij maximaal grip op het proces.  Hij ziet 

immers direct de ruimtelijke en financiële consequenties van zijn opties.  

Een grote zorg minder voor de projectontwikkelaar die de kopersbegeleiding rustig aan 

ons kan overlaten. Hij kan zich puur richten op wat hij het liefste doet, namelijk een mooie 

woonbuurt ontwikkelen met een eigentijds, uniek karakter.  

 

 

 
Bekijk hierboven de video hoe we AppartementenvanNu maken.  

 

 

Snel bouwen met voorspelbaar hoge bouwkwaliteit 

 

Met onze bouwconcepten HuisvanNu en AppartementenvanNu modelleren we een 

woningtype in 2 uur in 3D en engineeren we deze binnen een dag. Slechts 16 weken na 

de aanleg van de fundering leverden we een complex met 48 appartementen op.  

Een dergelijk bouwconcept voor appartementen bestond nog niet in Nederland. Plegt-

Vos kan oneindig veel woningtypen aanbieden vanuit haar digitale elementenbibliotheek, 

zie het als een legobak waaruit de projectontwikkelaar kan vissen. Van tevoren weten wij 

en u als opdrachtgever en klant precies wat er gebouwd gaat worden. Bij wijze van 

spreken weten we al in het eerste ontwerp waar de lichtpunten gaan komen. Daardoor 

komen wij en u niet meer voor verrassingen te staan tijdens het bouwproces en kan de 

planning onverstoorbaar worden uitgevoerd.  

 

 

Durft u als projectontwikkelaar de uitdagingen met ons aan?  
 
U kunt op ons rekenen! 

 

 

 

 

 

 

Neem contact op 

https://plegt-vos.nl/concepten/huisvanu-woningbouw
https://plegt-vos.nl/concepten/huisvanu-appartementen
https://vimeo.com/300708460
http://www.plegt-vos.nl/contact


 

 

  


