
Unieke voordelen en spelregels
De ToPlan-woning heeft meer voordelen dan andere 
bouwsystemen. U stelt uw huis samen alsof u het zelf 
bouwt, vrije keuze met slechts enkele spelregels.

De voordelen
• Betaalbaar en goed
• Vrije keuze in type woning
• Voor particulieren en voor opdrachtgevers die
 meerdere woningen willen realiseren.
• Inpasbaar in alle wijken, 
 zowel landelijk als stedelijk
• Diverse woningen in één blok
• Volledig vrije keuze in dieptemaat
• Variatie in plattegronden
• Energieneutraal of Nul-op-de-meter 
• De mogelijkheid tot uitbreiding met de 
 WarmteWinMuur en/of zonnepanelen
• Hoog bouwtempo. Het casco staat in één maand. 
 Janssen de Jong Bouw realiseert de ToPlan-
 woningen volgens het efficiënte BIM-principe.
• Prefab-elementen, goed geconditioneerde 
 bouwomstandigheden en duurzame engineering 
 van het gebouw zorgen voor een lage energie-
 rekening. 
• Slim onderhoud via OnderhoudPlus

De spelregels
• Extra koperswensen eenvoudig in te passen 
 zoals erkers, dakkapellen en uitbouw 
 (logeer- of werkkamer), keuken voor of achter, 
 gelijkvloers wonen of openslaande deuren. 
• Diverse daktypen: lessenaars-, plat- en 
 zadeldak, met optionele dwarskap
• Variabele beukmaat, tussen 4,5 en 6,8 meter
• Klantenbegeleiding gedurende het gehele traject 
 om stapsgewijs te kiezen 

De variatie maakt ToPlan geschikt voor jongeren, 
ouderen, gezinnen, stellen, starters en alleenstaanden. 
De woning is uit te breiden met het energiezuinige Eco-
pakket of te bouwen als levensloopbestendige variant.

ToPlan
Uw eigen smaak

Voorbeelden van de begane grond (voorbeelden 
eerste verdieping en zolder op aanvraag).



Hoe ‘groen’ is uw ToPlan-woning?
Duurzaam en energiezuinig of energieneutraal bouwen 
is de norm. Daarom houden we tijdens het ontwerp en 
tijdens de bouw van uw Toplan-woning al rekening met 
het energieverbruik. En we kijken zorgvuldig naar de 
effecten op het milieu.
Maar uw ToPlan-woning kan nog ‘groener’. De woning 
is uit te breiden met de  innovatieve WarmteWinMuur 
en met zonnepanelen. De WarmteWinMuur fungeert 
als warmtebron en zorgt voor een heerlijk warm en 
comfortabel binnenklimaat. Uw energierekening kan 
halveren (energieneutraal). In combinatie met zon-
nepanelen verandert de ToPlan-woning in een Nul-op-
de-meter-woning (N.O.M.). Uw woning is nog energie-
zuiniger en de energierekening kan verdwijnen. 

Wat is energieneutraal?
De verhouding tussen energiegebruik (gebouwge-
bonden energie) die nodig is om de woning comfortabel 
te laten zijn en de energie die opgewekt wordt, is gelijk.

Wat is Nul-op-de-meter?
Omdat de woning het energiegebruik zelf opwekt blijft 
de elektriciteitsmeter op nul.

Uw huis is uniek
ToPlan maakt uw huis ‘groen’ en uniek. Laat u alvast 
inspireren...

www.janssendejongbouw.nl


