Betaalbaar, duurzaam en comfortabel wonen

Falcon

Introductie
Met het oplopend woningtekort wordt het steeds lastiger
voor woningzoekenden om een betaalbare, comfortabele
én duurzame woning te vinden. Het woonconcept van
Falcon zorgt ervoor dat dit wél mogelijk is. Wij leveren
binnen zes weken een volwaardige woning woonklaar op.
Daarnaast zijn er veel uitbreidingsmogelijkheden,
wat elke woning uniek maakt.
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De woning
Onze woning is een volwaardige, duurzame en
betaalbare woning die geschikt is voor iedere
gezinssamenstelling en omgeving.

Omgeving
De woning heeft een gevelbekleding van hout
gecombineerd met wit stucwerk. Deze combinatie geeft de woning niet alleen een moderne,
maar ook een landelijke uitstraling die in elke
omgeving past.

Woonwensen
Heeft u behoefte aan meer ruimte? Tijdens een
persoonlijk gesprek met één van onze specialisten kunt u de uitbreidingen kiezen die aansluiten op uw wensen.

4
_

Modulair bouwen
Ons unieke bouwsysteem maakt het mogelijk
om in een korte tijd een toekomstbestendige
woning te realiseren die voldoet aan het Bouwbesluit. De gehele woning wordt in onze fabriek
geprefabriceerd. Hierdoor zijn wij niet afhankelijk van weersomstandigheden, kunnen wij de
kwaliteit goed borgen en kunnen wij sneller uw
woning realiseren, Daarnaast beperken wij door
prefabricatie onze CO2-uitstoot en overlast op
de bouwlocatie.
Op de bouwlocatie worden de fundering en de
nutsvoorzieningen aangelegd. Na de productie
wordt de woning naar de bouwlocatie vervoerd,
geplaatst en afgemonteerd. Wij leveren een
woning altijd woonklaar* op.

* Met woonklaar wordt bedoeld dat de woning inclusief interieur
wordt opgeleverd. Onder het interieur vallen de vloer-, wand- en
raambekleding, verlichting, keuken, badkamer en de kasten.

Interieur
De woning wordt inclusief interieur opgeleverd.
Onder het interieur vallen de vloer-, wand- en
raambekleding, verlichting, badkamer, keuken
en de kasten. Samen met onze specialisten
kiest u het interieur dat op uw wensen aansluit.

Licht
Door de grote raampartijen heeft u veel natuurlijk lichtinval in de gehele woning. Daarnaast
zorgen zij ervoor dat de woonkamer nog meer
met de tuin wordt verbonden.

Mogelijkheden
Ons modulaire systeem maakt het mogelijk om
de woning te allen tijde aan te passen aan uw
woonwensen. Wanneer u behoefte heeft aan
meer ruimte, kunt u ervoor kiezen om uw woning uit te breiden. Zo kunt u bijvoorbeeld een
slaapkamer realiseren op de begane grond. Dit
is gemakkelijk te realiseren door één of meerdere modules te koppelen aan de woning.
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Voordelen
Korte bouwtijd
Dankzij ons modulaire bouwsysteem
duurt de bouw van een woning slechts
zes weken. De woning heeft een houten
constructie en wordt volledig geprefabriceerd in onze fabriek, inclusief interieur. Hierdoor zijn wij niet afhankelijk van
het weer zoals traditionele bouwbedrijven en kunnen wij de kwaliteit goed borgen. Na de productie wordt de woning
binnen een dag naar de locatie vervoerd
en geplaatst.

Circulair
Voor de gevelbekleding en skeletbouw
van onze woning maken wij gebruik van
duurzaam hout dat FSC-gecertificeerd
is. Dit hout is zeer geschikt voor het bouwen van een toekomstbestendige en
een energiezuinige woning.
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Dit hout heeft niet alleen een lange levensduur, maar geeft van nature ook
een goede thermische isolatie waardoor
het de warmte beter vasthoudt dan andere materialen.

Demontabel
De woning is compleet demontabel. Dit
houdt in dat de modules losgekoppeld
en verschoven kunnen worden. Hierdoor
kunt u de woning altijd aanpassen aan
uw woonbehoeften. Het is zelfs mogelijk om in de toekomst mét uw woning te
verhuizen naar een andere locatie!

Comfortabel wonen
De woning biedt wooncomfort voor elke
gezinssamenstelling. De standaard woning heeft een gebruiksoppervlakte van
2
84 m met een efficiënte indeling. Daarnaast zijn er verschillende uitbreidingen
mogelijk.

Begane grond
De entreehal met technische ruimte,
meterkast en toilet geeft toegang tot de
woonkamer en keuken. De keuken is aan
de rechterzijde gesitueerd en is voorzien
van luxe inbouwapparatuur, waaronder een combi-magnetron, vaatwasser,
koel-vriescombinatie, inductiekookplaat,
en afzuigkap. De woonkamer heeft vier
raampartijen waarvan twee met openslaande deuren. De tuin is vanuit de
woonkamer te bereiken.

Eerste verdieping
Op de eerste verdieping bevinden zich
drie slaapkamers, waarvan twee aan de
achterzijde van de woning. Deze twee
slaapkamers hebben een Frans balkon.
Alle slaapkamers zijn voorzien van een
ingebouwde kledingkast. De badkamer
is in het midden van de verdieping gesitueerd, met daarin een douche, toilet,
design radiator, wasbak en een luxe
badkamermeubel.
De vlizotrap in de bergruimte brengt u
naar de zolder. Deze ruimte kan gebruikt
worden als opbergruimte.
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Plattegronden

Eerste verdieping
•
•

Begane grond
•
•
•
•
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Open keuken
Grote raampartijen
Openslaande deuren
naar tuin
Separaat toilet

•

Drie slaapkamers met
ingebouwde kasten
Badkamer met douche,
wasbak en toilet
Bergruimte met vlizotrap
naar de zolder

Uitbreidingen
Uitbouw achterzijde
Door een extra module aan
de woning toe te voegen
creëert u een sfeervolle
woonkamer gescheiden van
de ruimtelijke eetkamer.

Slaapkamer op de
begane grond
Hoek luifel
Wilt u uw entree meer uitstraling geven of de zon uit
uw woonkamer weren? Dan
kunt u een hoek luifel toevoegen aan uw woning. De
hoek luifel is op alle hoeken
van de woning toe te passen.

Heeft u behoefte aan een
extra slaapkamer? Dit kan
op de begane grond gerealiseerd worden. In deze kamer
kan er ook een badkamer
gerealiseerd worden. Deze
slaapkamer is rolstoeltoegankelijk.
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Stappenplan
1

Stel uw woning samen

4

Fundering en nutsvoorzieningen

Maak een afspraak met één van onze specialisten

Voordat uw woning wordt vervoerd, worden de

om het door u gewenste interieur en de samen-

fundering en de nutsvoorzieningen op de bouwlo-

stelling van uw woning te bepalen.

catie aangelegd.
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Aanvraag vergunningen

5

Transport naar locatie

Wij zorgen voor alle benodigde vergunningen en

Zodra uw locatie gereed is worden alle modules

bijbehorende berekeningen. Zodra alle vergunnin-

en de kap binnen een dag vanaf de fabriek naar uw

gen zijn verleend, starten we met de bouw van uw

locatie vervoerd.

woning.
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Realisatie in fabriek
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Plaatsing en oplevering

Onze vakmannen gaan direct voor u aan de slag

Nadat wij uw woning hebben geplaatst en vollle-

om uw woning te realiseren. Deze wordt volledig in

dig hebben afgemonteerd, ontvangt u de sleutels

de fabriek geprefabriceerd.

van uw nieuwe woning.
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Falcon
Benieuwd naar de woning? Maak vrijblijvend een afspraak om onze modelwoning te bezoeken!

www.falconhouse.nl
info@falconhouse.nl
+31 529 745 055

