
Snel, kwalitatief en comfortabel



Kies voor flexibiliteit en creativiteit met 
modulaire woningbouw

Een nieuwe woning op maat van uw wensen en budget? Met de troeven 
van modulaire woningbouw hebt u snel een instapklare en moderne 
nieuwbouwwoning.

Waarom kiezen voor modulaire woningbouw?
Compactere bouwpercelen, strengere wetgevingen en veeleisendere 
bouwvoorschriften maken dat meer en meer mensen voor modulaire woningbouw 
kiezen. De modulaire bouwmethode biedt een ongekende flexibiliteit naar de 
toekomst toe en biedt tal van voordelen.

Creëer ruimte én meerwaarde met 
een mobiel bijgebouw

Met tal van toepassingsmogelijkheden en voordelen geniet u met een 
mobiel bijgebouw niet enkel van extra ruimte, maar creëert u ook een 
aanzienlijke meerwaarde.

Flexibiliteit troef met een mobiel bijgebouw
Een extra hobbyruimte, een speelkamer voor de kinderen, een volledig ingericht 
tuinkantoor of toch liever ontspannen bij uw moderne poolhouse aan het 
zwembad? STiDO gaat graag de uitdaging aan om uw noden en wensen te 
vertalen in het ideale mobiele bijgebouw.



Combineer zorg met privacy dankzij  
een mobiele kangoeroewoning

Met een mobiele kangoeroewoning geniet u van ‘the best of both 
worlds’. Hulp is altijd in de buurt zonder in te boeten op privacy. 
Bij STiDO kiest u voor een duurzame mobiele kangoeroewoning in 
houtskeletbouw. Dit is steeds volledig op uw maat.

Wat is een mobiele kangoeroewoning?
Kangoeroe- of zorgwonen is wanneer een alleenstaande of een gezin een 
woning deelt met één of meerdere bejaarde personen of zorgbehoevenden. 
Die wonen in een extra ruimte in of aan de bestaande woning. Wordt de 
extra woonruimte aan de woning er niet met de traditionele bouwmethode 
aangebouwd, maar gecreëerd met een mobiele unit zoals een container of een 
houtskeletmodule, dan spreken we over een mobiele kangoeroe- of zorgwoning.  

Met een mobiele kangoeroewoning  
leeft u samen, maar toch apart

 Snelle doorlooptijd van beslissing tot eindresultaat

 Geen ingrijpende werken aan uw woning

 Ieder heeft zijn eigen woonruimte

 Advies van onze experts

 Maatwerk is mogelijk

Ik ben heel blij met mijn zorgwoning van STiDO en ik 

ben mijn dochter en schoonzoon dankbaar dat ik met 

hun hulp nog een aantal jaren zelfstandig kan wonen.

Denise



Modulair bouwen met STiDO: hoe gaat dat in zijn werk?

Bij STiDO zijn we gepassioneerd door het 
modulair bouwen van prefabwoningen.

Tijdens ons eerste gesprek stellen we ons 
bedrijf voor, leggen we de productiewijze en 
keuzemogelijkheden uit en overlopen we de 
planning van zo’n modulair bouwproces.

Een STiDO-adviseur komt ter plaatse en 
volgt een uitgebreide checklist die uw 
wensen en noden centraal zet. Indien nodig 
neemt uw adviseur enkele foto’s en doet 
hij opmetingen zodat we over voldoende 
informatie beschikken voor de opmaak van 
een gedetailleerde én vrijblijvende offerte.

Modulair bouwen doet u op maat,  
dus uw offerte is er eentje aangepast aan uw 
verwachtingen en vooropgesteld budget.  
Dit laatste is bepalend voor de grootte, 
afwerking en de te gebruiken bouwmaterialen 
en dus voor iedereen verschillend.  
Het professionele advies van STiDO krijgt u 
er steeds gratis bij. Prefab houtskeletbouw 
is een zeer ecologische én economische 
bouwmethode met maximaal comfort tijdens 
het bouwproces.

Eerste kennismakingsgesprek

Situatieanalyse ter plaatse

Gratis offerte1
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Er wordt een 3D-tekening uitgewerkt die we 
tot in detail met u overlopen.  
Na uw goedkeuren van deze 3D starten 
we met de bouw. Geproduceerd met 
100% kwalitatieve en ecologische 
materialen bouwen we modulaire woningen 
en bijgebouwen steeds in onze eigen 
ateliers in Mollem (Asse). Ook voor de 
afwerkingsmaterialen en -technieken,  
zoals ramen en deuren, opteert STiDO voor 
Belgische merken. Modulair bouwen met 
STiDO is dus een milieuvriendelijke keuze 
met een beperkte ecologische voetafdruk 
waarmee u een aanzienlijke meerwaarde 
creëert.

Na de oplevering kan u blijvend beroep 
doen op STiDO, zelfs jaren later. Volgens ons 
logisch omdat modulair bouwen enkel in een 
sfeer van wederzijds vertrouwen en respect 
kan. Bovendien behoudt u gedurende het 
volledige traject een vaste aanspreekpartner, 
die uw dossier opvolgt en coördineert. 
Onze garantie op een uitstekende service na 
verkoop.

Start bouw van uw bijgebouw
of woning Uitstekende service na verkoop4 6

Bewonder uw prefab woning of bijgebouw 
in onze ateliers nadat de bouw is afgerond. 
We overlopen dan nog eens de leverings- 
en plaatsingsmodaliteiten zodat uw STiDO 
vervolgens klaargemaakt kan worden voor 
transport. Het voordeel van modulair bouwen 
is dat uw woning of bijgebouw in één geheel 
ter plaatse wordt gebracht. Indien plaatsing 
en transport – omwille van de omvang – in 
één geheel niet mogelijk is, worden de 
verschillende modules ter plaatse aan elkaar 
gekoppeld en verder afgewerkt.

Vlotte levering en plaatsing5



Prefab houtskeletbouw: snel, kwalitatief en comfortabel

Als expert in modulaire prefab houtskeletbouw garandeert STiDO niet alleen een snelle oplevering van uw mobiel bijgebouw of modulaire woning,  
ook de gegarandeerde kwaliteit van de materialen en het duurzame karakter maken van STiDO uw modulaire bouwpartner bij uitstek. 

Prefab houtskeletbouw aan sneltempo
Bij STiDO ontwerpen én bouwen we modulaire 
woningen en mobiele bijgebouwen in prefab 
houtskeletbouw. 

Alles vindt plaats in onze eigen ateliers in 
Mollem (Asse) waardoor de doorlooptijd van een 
bouwproject gemiddeld 12 weken duurt. 

Als de grootte van het gebouw het toelaat,  
dan prefabriceren we uw modulaire woning of 
mobiel bijgebouw volledig in onze ateliers met 
sleutel-op-de-deur levering en/of plaatsing.

Kwaliteitsvolle prefab houtskeletbouw
STiDO gebruikt enkel kwalitatieve en ecologische 
materialen die generaties lang meegaan. 

Bovendien werken we voor heel wat onderdelen 
– ramen en deuren bijvoorbeeld – samen met 
Belgische kwaliteitsfabrikanten.  

Ultiem woon- en gebruikscomfort
Voor elke behoefte is er wel een STiDO die 
erin voorziet. Van volledige woningen tot een 
ontspanningsruimte voor de kinderen,  
een extra gastenkamer, een gezellig tuinkantoor of 
een zorgwoning. U kan er alle kanten mee uit.  
Een extra troef van de mobiele prefab 
houtskeletbouw is dat u hem eenvoudig kan 
weghalen of verplaatsen.  

Wist u bovendien dat modulaire woningen en 
mobiele bijgebouwen even goed geïsoleerd zijn 
als lage-energiewoningen én eveneens over alle 
voordelen van houtskeletbouw beschikken?  
Instant meerwaarde en comfort!



Prefab houtskeletbouw volgens  
vaste waarden

FAQ 
Modulair bouwen

Bij STiDO houden we steeds rekening met:

 Uw wensen als klant

Wat wilt u? Wat vindt u belangrijk? We luisteren naar uw wensen en 
zoeken samen naar de juiste oplossing.

 Uw woonomgeving

Voorbereidende werkzaamheden zijn noodzakelijk, maar we proberen de 
mogelijke overlast altijd tot een minimum te beperken.

 Gemaakte afspraken

Een tijdstip, een budget, een werkmethode… Reken erop dat we onze 
afspraken nakomen. 

 De kneepjes van het vak

Elke geplaatste STiDO is dankzij onze ervaren en opgeleide vakmannen 
een uithangbord van ons vakmanschap, waarop we fier zijn – én willen 
blijven.

 Onze stakeholders

Wederzijds respect en vertrouwen is de basis voor elke professionele 
samenwerking én voor modulair bouwen met STiDO. Zowel naar klanten, 
leveranciers als medewerkers.

 De samenleving en het milieu

We moeten allemaal ons steentje bijdragen aan een gezond en 
aangenaam leefmilieu. Met onze modulaire toepassingen in prefab 
houtskeletbouw zetten we alvast een stap in de goede richting.

Heb ik een bouwvergunning nodig voor modulair bouwen?

De Belgische regelgeving is vrij uitgebreid en omvat diverse procedures die 
erg kunnen variëren. Uw STiDO-adviseur begeleidt u waar nodig opdat aan 
alle voorwaarden wordt voldaan vooraleer er tot de bestelling en bouw van 
uw modulaire woning of mobiel bijgebouw wordt overgegaan. Op de site van 
Omgevingsloket Vlaanderen vindt u meer uitleg over de mogelijkheden.

Heb ik een inbreng in het ontwerp?

Absoluut! Modulair bouwen met STiDO houdt in dat er een adviseur bij u 
langskomt voor een persoonlijk gesprek, waarbij we uitgebreid naar uw wensen 
luisteren en vervolgens een voorstel uitwerken. Enkel wanneer u 100% tevreden 
bent over het ontwerp en er geen aanpassingen nodig zijn, gaan we over tot de 
bouw van uw modulaire woning of bijgebouw.

Is zo’n module verplaatsbaar?

Eén van de voordelen van modulair bouwen is de flexibiliteit van de modules. 
Indien uw woning of bijgebouw uit slechts één module bestaat, is deze steeds 
verplaatsbaar.

Wat is de levensduur van een STiDO? 

Voor de bouw van onze modulaire woningen en bijgebouwen gebruiken 
we dezelfde materialen als in een lage-energiewoning. We kunnen dus met 
zekerheid zeggen dat uw STiDO probleemloos verschillende generaties meegaat.

Is er ruime keuze in materialen?

Net zoals in de traditionele woningbouw kunnen we het volledige assortiment 
afwerkingsmaterialen aanbieden.



Wilt u weten hoe een STiDO meerwaarde kan bieden aan uw huis? U zoekt een 
hedendaagse tuinkamer, tuinstudio of tuinkantoor? Neem snel contact met ons op!

Industriezone 5 | Mollem 600 | 1730 Mollem (Asse)
0468 24 23 35 | info@stido.be | www.stido.be


