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‘Optimale ruimte voor mensen’ is geloven in een nieuwe manier van bouwen 
waarbij de wens van de gebruiker centraal staat. Janssen de Jong Bouw 
ontwerpt, bouwt en beheert particulier en commercieel vastgoed vanuit de 
visie dat we samen met de klant de beste oplossing realiseren. In onze aan-
pak wordt de opdrachtgever geheel ‘ontzorgd’. We zijn succesvol als we ons 
credo kunnen verzilveren in tevreden opdrachtgevers, kopers en gebruikers.

We richten ons op woning- en utiliteitsbouw, onderhoud, renovatie en Design, 
Build & Maintain. Moderne technologieën als Lean en het Bouw Informatie 
Model (BIM) aangevuld met onze innovatieve producten, maken dat we slim, 
snel en duurzaam kunnen bouwen.
Janssen de Jong Bouw is gevestigd in Son en Breugel (Sciencepark 
Eindhoven), Venlo, Den Bosch, Hengelo en Deventer. Janssen de Jong Bouw 
maakt deel uit van de internationaal opererende Janssen de Jong Groep. 

Persoonlijke touch
Flexibiliteit, keuzevrijheid, de mogelijkheid van een persoonlijke touch en 
een korte bouwtijd maken onze ToPlan-woning tot een succes. Met de 
WarmteWinmuur en zonnepanelen wordt de woning een N.O.M-woning 
(Nul-op-de-Meter).

Meegroeien 
Studio321, het zusje van ToPlan, verandert met de levensfase mee. De wo-
ning bestaat uit drie studio’s, die met behulp van een eenvoudig programma 
tegen minimale kosten kunnen worden omgebouwd naar een eengezinshuis. 
En van een eengezinshuis naar een ouderenwoning. 

OnderhoudPlus
Eigen vakmensen staan 24/7 klaar voor het onderhoud en beheer van wo-
ningen, zorggebouwen, scholen en bedrijfspanden. Allround opgeleid en de 
‘oren en ogen’ voor corporaties en opdrachtgevers. Zo blijft uw vastgoed in 
prima conditie.

Duurzaam renoveren
We renoveren vastgoed en woningen naar een A- of B-energielabel. Met 
kennispartners brengen we een innovatieve prefab-gevel op de markt die 
woningen ‘Nul-op-de-Meter’ maakt en de levensduur van woningen verlengt. 

Design, Build & Maintain
Wij geloven in de kracht van aandacht. Voor de wensen van de klant, de 
architectuur, het bouwproces en de exploitatie. Ook energie- en onderhouds-
kosten brengen we vooraf in kaart. ‘Total Cost of Ownership’ is weten waar u 
als gebruiker aan toe bent. 
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