
Trebbe Basiswonen: 
Bouwen met passie, 
wonen met plezier!



Slim samenwerken
Trebbe Basiswonen is een concept van Trebbe in nauwe  

samenwerking met onze co-makers:

- Van der Sluis Technische Bedrijven uit Genemuiden (installaties)

- IJB Groep uit Lemmer (funderingen)

- Spaansen Bouwsystemen uit Harlingen (prefab betonnen casco’s)

- Lucassen Bouwconstructies uit Hengelo (constructie)

- BDC uit Rijssen (adviseur energieprestatie)

- Trebbe Kleinbouw uit Enschede (bergingen) 

- Timboco Kozijntechniek uit Drachten (kozijnen)

- Westerveld & Nederlof  uit Breedenbroek (kozijnen)

- De Vries Trappen uit Heerenveen (trappen)

- EMERGO Houtconstructies uit Stadskanaal (daken)

Trebbe bouwt huizen; al meer dan 100 jaar. Maar  
we gaan verder dan dat! Huizen zijn voor ons geen  
verzamelbegrip. Wat wij doen, is een woning bouwen 
voor de bewoners; voor bijvoorbeeld Maarten en  
Manon. Twee jonge mensen die inmiddels hun nieuwe 
woning hebben betrokken: het huis van hun wensen, 
waar zij wonen met plezier! 

Een klantgerichte aanpak dus. Maar is dat niet duur? Nee, zeker 
niet. Klantgericht werken, betekent ook dat we rekening houden 
met het budget van de klant. Daarom werken we met een vaste 
basis die we de naam ‘Trebbe Basiswonen’ hebben gegeven; een 
volledig uitgekiend woonconcept. Voor de klant betekent dit een 
kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar uitgangspunt dat voldoen-
de flexibiliteit biedt om er een ‘thuis op maat’ van te maken.

Trebbe Basiswonen is volledig uitgewerkt in de woningtypen:

Trebbe Basiswonen: 
Bouwen met passie, 
wonen met plezier!

Rij één laag met kap

Rij drie lagen plat

Rij twee lagen met kap

Twee-onder-één-kap

Rij twee lagen plat

Nederland telt inmiddels meer dan 950 
Basiswoningen. Benieuwd naar wat  
Trebbe Basiswonen voor u kan betekenen? 
Wij gaan daarover graag met u in gesprek. 

Marcel Egberink
Teamleider Basiswonen
088 259 00 30 | Egberink@trebbe.nl

Meer weten?



Met dit hechte team van co-makers voeren we al onze Basiswonen-projecten 

uit. We zijn uitstekend op elkaar ingespeeld en houden de wereld om ons heen 

goed in de gaten. Innovaties volgen we op de voet: leveren ze iets op voor de 

klant, dan passen we ze zonder twijfel toe. 

Snelle realisatie
Met behulp van BIM presenteren wij opdrachtgevers binnen enkele dagen na 

hun aanvraag ons voorstel met de bijbehorende bouwkosten. Na prijsover-

eenstemming (en akkoord van de gemeente) kunnen we na veertien weken 

starten met de bouw. De eerste woning leveren we, met toepassing van de 

LEAN-werkwijze, op na 50-70 werkbare dagen. 

Maarten en Manon voelen zich  
helemaal thuis in hun nieuwe woning: 
“Doordat de aanschafprijs relatief laag 
was, hielden we geld over om onze 
woning helemaal naar eigen smaak in 
te richten. En dat is gelukt!” 

Thuis bij Maarten en Manon
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Ontwerp en realisatie Morskieft Ontwerpers van Visuele Identiteit

Flexibele basis
We hebben een aantal basisplattegronden uitgewerkt. Uitgangspunt daarbij is de 

toekomstige bewoners de ruimte in hun woning zo goed en efficiënt mogelijk te 

laten benutten. 

-  De woningen zijn zowel in breedte als diepte te vergroten en te verkleinen.

- De woningtypes en –maten zijn door elkaar toe te passen.

-  De plattegronden zijn flexibel. Basiswonen voor studenten is hier een voor-

beeld van. In dat geval heeft de woning een gezamenlijke woonkeuken en  

vier of vijf studentenkamers.

Kortom: wij luisteren naar uw wensen en komen in overleg met u graag tot een 

passend voorstel!

Uniek beeld
De uitstraling van het project bepaalt u zelf. Trebbe 

Basiswonen is namelijk vrij in architectuur. Het 

woonconcept biedt de architect van uw keuze volop 

vrijheid om een uniek beeld te zetten. 

Geen energierekening
Trebbe Basiswonen is uitgewerkt in verschillende 

energiescenario’s. Van Bouwbesluitniveau tot en  

met ‘nul op de meter’. De scenario’s zijn slim en 

doordacht, eenvoudig in gebruik en goedkoop in 

onderhoud. En uiteraard staat de bewoner ook  

hier centraal! 
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Trebbe Wonen 

Postbus 4 

7500 AA Enschede

Telefoon

088 259 00 00 

Website 

www.trebbe.nl 

Social media 

Twitter: @Trebbe100 

Facebook: Trebbe 

LinkedIn: Trebbe 



Informatiebrochure ‘Trebbe Basiswonen’, prijspeil januari 2015. Prijzen exclusief BTW en geldig voor projecten vanaf 01-01-2015 t/m 30-06-2015  

Trebbe Basiswonen:  
Bouwen met passie, 
wonen met plezier!

Het woonconcept Trebbe Basiswonen is 
ons antwoord op de vraag van onze klanten 
naar complete en betaalbare woningen,   
die volledig aansluiten op hun wensen. 
Door kwaliteit, comfort en flexibiliteit te 
bieden, creëren we maximaal woongenot 
voor de uiteindelijke bewoners. En daar 
gaat het ons om! 

Woonconcept Basiswonen
> Doordacht:

- Een complete woning voor lage bouwkosten

- Kleine en grote bouwstromen

-  Flexibel in plattegrondkeuze, maatvoering,  

uitrusting, energieprestatie en gevelarchitectuur

- Technisch in 3D uitgewerkt

- Procesoptimalisatie met BIM en LEAN 

-  Efficiënt, voordelig en kwalitatief hoogwaardig 

door ketenintegratie samen met onze co-makers

- Geen opleverpunten

>  Compleet: de woning is voorzien van paal-

fundering,  keuken, sanitair, tegelwerk,  

houten berging, letselwerend glas (NEN 3569), 

ventilatie CO2 gestuurd en een comfortabele  

CW5 verwarmingsketel

>    Duurzaam: Energielabel A, EPC 0,4, goede iso-

latie in de schil met een Rc waarde in gevel 5,2, 

Rc waarde vloer 3,5 en Rc waarde dak 6,0, een 

kierdichting van maximaal Qv10= 0,4, GPR 7,5 en 

toepassing van hout met PEFC/FSC-certificaat  

>  Bouwsysteem: prefab betonpalen onder de woning 

lengte 10 meter en onder de berging 5 meter, 

betoncasco in prefab (licht)betonelementen,  

baksteen, hardhouten kozijnen, prefab  

dakelementen en betonnen sneldek pannen

>  Bouwtijd: met toepassing van BIM en LEAN  

leveren wij de eerste woning op na circa 50-70  

dagen en 20 woningen worden opgeleverd  

binnen 5 maanden

Basiswonen omvat de volgende woningtypen
- Rij twee lagen met kap

- Rij één laag met kap

- Rij twee lagen plat

- Rij drie lagen plat

- Twee-onder-één-kap

Bouwkosten Basiswonen project 20 woningen

Type Afmeting   BVO   GBO Bruto m3 Woning  Eindgevel

2-lagen kap 5400 *   9000   146    110  400  € 74.200 € 10.900

2-lagen plat 5400 *   9000     97      84  315  € 70.100 €   8.600

3-lagen plat 5400 *   9000   146    127  455  € 85.600 € 11.700

1-laag kap 5400 * 10500   113      83  320  € 68.400 €   8.700

2^1 kap 5700 * 10400   187    139  530  € 96.800  inclusief

Basiswonen kleine en grote projecten 

 10 woningen, toeslag per woning €   3.300

 15 woningen, toeslag per woning €   2.100

 20 woningen, toeslag per woning €          0

 25 woningen, toeslag per woning €          0  

 30 woningen, korting per woning €     -600

 35 woningen, korting per woning €  -1.150

 40 woningen, korting per woning €  -1.800

 > 40 woningen, op aanvraag 



Uitbreidingen en pluspakketten o.a.  
1. Beukmaat breder of woning dieper (t.o.v. 5400 x 

9000 mm)

  Beukmaat 5100  €  -1.300

  Beukmaat 5700  €   1.300

  Beukmaat 6000  €   2.600

  Beukmaat 6300 €   4.200

  400 mm uitbreiding voorzijde €   1.100

  300  mm dieper achterzijde €      700

  600  mm dieper achterzijde €   1.400

  1200 mm dieper achterzijde €   3.300

  1800 mm dieper achterzijde €   4.600

 > Meerprijzen op basis van een tussenwoning, 
  2 lagen met kap

2. Woonkeur 2011 pakket o.a. €   1.700

  Basiswoning 2LK afm. 5400*9000                    

  Woonkeur 2011 Basis certificaat (woning)

   Hang- en sluitwerk en rookmelders  

conform Politiekeurmerk Veilig Wonen

   Armaturen aan voor- en achtergevel  

en berging

   Elektrische installatie comfortklasse A (plus)

   Complete aansluiting vaatwasser en  

wasdroger (op aparte groep)

   Badkamer met antisliptegels R10, douche-

glijstang 90cm, thermostatische douche-

mengkraan en afgedopte aansluiting 2e toilet

   Woonkamer en hoofdslaapkamer met 

aansluiting CAI en telefoon

   Terras afm. 250 x 400 cm aan achterzijde 

woning

3. Overige toeslagen:

   Optreden als ondernemer in aannemings-

overeenkomst met kopers (Woningborg-

certificaat, afwikkeling KAO’s, controle 

  contractstukken en administratie) € 1.000

  Kopersbegeleiding op basis van 

  keuzelijsten  € 500

  Energielabel               € 75 

Architectuur Basiswonen
Prijsindicatie toeslag bouwkosten architectuur t.o.v. de basis tussenwoning. 

€ 2.800,-

€ 3.800,-

€ 4.900,-

€ 11.900,-

€ 1.800,-

€ 3.900,-

€ 4.600,-

€ 6.200,-
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Architectuur:

-      voor gemiddelde tussenwoning

-      exclusief dwarskappen/topjes/opbouwen

-      inclusief dakkapellen

-      exclusief PV-panelen

Trebbe Basiswonen:  
Bouwen met passie, 
wonen met plezier!



Trebbe Basiswonen:  
Bouwen met passie, 
wonen met plezier!

Trebbe Basiswonen energiescenario’s 
Trebbe Basiswonen is niet alleen duurzaam,  

maar wordt ook duurzaam gebouwd met FSC/ 

PEFC gecertificeerd hout. Goede detailleringen  

en materiaalkeuzes op maat beperken afval en 

zorgen voor minder vervoersbewegingen.  

Maar ook het met respect voor elkaar en de 

Informatie brochure ‘Trebbe Basiswonen’, prijspeil januari 2015. Prijzen exclusief BTW en geldig voor projecten vanaf 01-01-2015 t/m 30-06-2015

omgeving realiseren van de gebouwen leidt tot duurzaam gebouwde woningen. 

Trebbe Basiswonen is met een 7.5 gemiddeld voor de GPR gebouwscore 4.2.1  

een duurzame basis voor een goede start.

Op energetisch vlak is heel veel mogelijk. Van een EPC van 0.40 tot een 

woning zonder energierekening (b), een all-electric woning met warmtepomp, 

stadsverwarming of warmteterugwininstallatie. Uitgangspunt voor ons is steeds 

de Trias Energetica.

Maatregelen BB 2015 EPC 0.2 Neutraal Nul op de Meter (a) Notaloos (b)
EPC ongunstigste oriëntatie 0,40 0,20 0,0 -0,35 -0,52

EPC gunstigste oriëntatie 0,35 0,17 0,0 -0,36 -0,50

Bouwkundig

Rc begane grondvloer 3,50 m²K/W X X X X X

Rc gevel 5,22 m²K/W X X X X X

Rc hellend en plat dak 6,00 m²K/W X X X X X

U-raam 1,45 W/m²K X X

U-raam (triple glas) 0,99 W/m²K X X X

Aangepast raamhout X X X

Extra dakoverstek onderzijde 218 mm

Ongunstigste oriëntatie voorgevel Oost Oost Oost Oost Oost

Gunstigste oriëntatie voorgevel Noord Noord Noord Noord Noord

Verwarmingsbron

HREco-ketel verbeterd (CW5) X X X X X

Douchepijp WTW X X X X X

Afgiftebron verwarming

HT radiatoren X       X

LT convectoren < 50º X X X

Ventilatiesysteem

MV vraaggestuurd (CO2 sensor bgg en vochtsensor 
badkamer)

X X X X X

Fotovoltaische zonne-energie: 265Wp (c)

PV-panelen 1,6m² ongunstigste oriëntatie (all black) 2 Oost 9 Oost 15 Oost 16 Oost + 14 West 20 Oost + 18 West

PV-panelen 1,6m² gunstigste oriëntatie (all black) 2 Zuid 7 Zuid 11 Zuid 16 Zuid + 13 Noord   20 Zuid + 15 Noord

Toeslag Bouwkosten (d)

Toeslag ongunstigste oriëntatie Nvt € 3.150,- € 6.700,- € 13.600,- € 17.600,-

Toeslag gunstigste oriëntatie Nvt € 2.300,- € 4.900,- € 13.200,- € 16.500,-

Energielasten per jaar (e)

Jaarlasten ongunstigste oriëntatie € 1.174- € 878,- € 583,- € 275,- € 0,00

Jaarlasten gunstigste oriëntatie € 1.107- € 836,- € 587,- € 255,- € 0,00

Zie voor toelichting maatregelen en randvoorwaarden achterzijde van dit blad
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Trebbe Basiswonen:  
Bouwen met passie, 
wonen met plezier!

Toelichting maatregelen en randvoorwaarden:

a  De Nul op de Meter-woning is een 

energieneutrale woning (EPC=0) met 2700 KWh  

extra opwekking bovenop de benodigde 

opwekking voor energieneutraal.

b  Energienotaloos op basis van Greenchoice als 

energieleverancier en met thans geldende 

energietarieven. 

De woning heeft een energienota van € 0,-  

onder standaard klimaatcondities, 

bezettingsgraad en gebruik als vastgelegd 

in daarvoor geldende normen en onder de 

huidige wet-en regelgeving. Het huishoudelijk  

gebruik is afgeleid uit de gegevens van Nibud 

en Milieucentraal. Onder voorwaarden wordt 

garantie gegeven op de opwekking en niet op 

de de totale energielasten.

c  Uitgangspunt is een blokgrootte van 

minimaal 8 woningen i.v.m. het benodigde 

dakoppervlakte voor de PV-panelen.

d  Genoemde toeslagen zijn toeslagen op 

de prijzen van een type 2 lagen met kap 

tussenwoning afm. 5400x9000mm,  

exclusief BTW.

e  Energielasten inclusief BTW, vastrecht, onder 

standaard klimaat condities, bezettingsgraad 

en gebruik als vastgelegd in daarvoor 

geldende normen en onder de huidige wet-

en regelgeving. Het huishoudelijk gebruik 

is afgeleid uit de gegevens van Nibud en 

Milieucentraal. Prijzen zijn gebaseerd op 

thans geldende gemiddelde prijzen van 

energieleveranciers in Nederland.

20 woningen 
Onderdijks 
Kampen 
kopersoptie: 
energieneutrale 
woningen

26 woningen 
Homerun Lent XL

5 energienotaloze 
woningen Maurik
meterkast met slimme 
meters en router tbv 
monitoring




