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Informatie 
brochure
Alles over ons, prefab bouwen 
en de voordelen rond het 
stikstofbeleid.

Onderdeel van:



O
ve

r o
ns

Wij leveren prefab onderdelen 

aan aannemers, bouwbedrijven 

en particulieren. 



Prefab Volendam is een onderdeel van Aannemer 
Volendam BV. Dit Volendamse aannemersbedrijf is 
opgericht door Madé Schilder en Julien Mooijer. Beide 
oprichters van Aannemer Volendam zijn in het bezit van 
het vakdiploma aannemer. Ondanks het feit dat de titel 

‘aannemer’ niet beschermd is, was het voor Aannemer 
Volendam een persoonlijke must om wel het diploma te 
behalen. Zo bent u verzekerd van een bouwpartner met 
gegarandeerde vakkennis.

Simpele kernwaarden
Het voortdurend leveren van kwaliteit en het simpelweg 
nakomen van afspraken zijn voor ons de basis. 
De kernwaarden hebben er wel voor gezorgd dat wij door 
de jaren heen veel langdurige relaties hebben opgebouwd 
met onze partners in de bouwbranche. Wij leveren 
inmiddels aan vele aannemers en bouwbedrijven onze 
prefab onderdelen.

Duurzaamheid
Wij dragen het milieu een warm hart toe. Prefab Volendam 
is hier dan ook een logisch onderdeel van. Wij gebruiken 
uitsluitend FSC en PEFC gecertificeerd hout. Beide zorgen 
voor verantwoord en duurzaam bosbeheer. Tot slot zijn 
wij AV VCA-Vol gecertificeerd. Maak kennis met Aannemer 
Volendam BV en ontdek de betrouwbaarheid en 
vakkundigheid.
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Wat is prefab? 

Sneller bouwen: 
zonder concessies 

Aannemer Volendam BV heeft de Expert Status als het gaat om prefab in 
de renovatie, verbouw en nieuwbouw. Vele aannemers en bouwbedrijven 
laten ons al jaren de prefab onderdelen van bouwprojecten verzorgen. 
Wij leggen u graag uit waarom prefab dé oplossing is voor uw 
bouwkundige vraagstukken.

Alle onderdelen die voorheen binnen de bouw- of 
verbouw op traditionele wijze werden opgebouwd, 
kunnen vrijwel altijd ook in prefab uitgevoerd 
worden. Dit betekent sneller bouwen, zónder 
concessies te doen aan comfort en kwaliteit. 
Dit resulteert dat wij een nieuwbouwwoning 
Turn-Key kunnen opleveren in 14 weken tijd!

Prefabricage is een proces in de bouw waarbij 
materialen van tevoren in een fabriek of werkplaats 
tot maatwerk elementen worden gemaakt. 
Daarna worden deze betonnen, of houten 
elementen gebruiksklaar naar de bouwplaats 
getransporteerd. Deze bouwmethode noemt 
men ook wel montagebouw.
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Prefab: voor de 
duurzame bouwer
Bouwen met hout is in de regel duurzamer dan traditionele bouw. De bomen 
waar het hout van wordt gemaakt hebben tijdens hun leven veel CO2 opgeslagen. 
Zolang dit hout onderdeel is van uw woning, functioneert het dus als CO2 opslag. 
Bovendien besparen wij dankzij prefab bouwen tot wel 40% aan 
transportbewegingen richting de bouwplaats.

Productie en transport 
Omdat wij zelf alle elementen maken zijn we niet afhankelijk van 
leveranciers en kunnen wij zeer snel schakelen en leveren. 
De goederen worden middels dieplader transport netjes 
op de afgesproken tijd bij u op de bouwplaats 
afgeleverd. Uiteraard kunt u de prefab 
elementen ook zelf bij ons (laten) ophalen.

Bent u nieuwsgierig naar onze stikstofberekening?
Neem eens vrijblijvend contact met ons op!
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Het Nederlandse stikstofbeleid wordt 
inmiddels al het Stikstofprobleem genoemd. 
Dit probleem wordt in de bouwsector 
voornamelijk veroorzaakt door de uitstoot
van fossiele brandstoffen. Prefab Volendam 
is het duurzame antwoord op uw 
stikstofproblematiek.

Waar komt die 
stikstof vandaan?

Prefab laat uw stikstof-
probleem verdwijnen

De uitstoot van stikstof ontstaat bij transport van 
materieel van en naar de bouwplaats. Ook heistellingen, 
graafmachines en hijskranen kunnen stikstof veroorzaken 
omdat ze (vaak) op fossiele brandstoffen draaien.

De uitstoot van stikstof pakt vele malen 
gunstiger uit als er met hout wordt gebouwd. 
We produceren in onze eigen werkplaats, dat 
deels geautomatiseerd verloopt met een hoge 
nauwkeurigheid. Dat is in dit kader ook 
belangrijk, in verband met de luchtdichtheid. 
Eventuele uitgestoten stikstof blijft in de 
afgesloten werkplaats.

Bent u nieuwsgierig naar onze stikstofberekening?
Neem eens vrijblijvend contact met ons op!

0299-700250
info@prefabvolendam.nl
www.prefabvolendam.nl
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neutrale villa
Purmerweg 48, 
Purmerend
Alle prefab onderdelen zijn 
gefabriceerd in onze specifiek 
hiervoor ingerichte werkplaats.

Vrijstaande houten
woning Sloterweg
Complete houten woning van binnen 
en buiten die luchtdicht en energie-
neutraal is gebouwd Volledig prefab 
gemaakt in onze werkplaats.

Bezoek onze website voor 
een compleet overzicht van 
onze projecten.

Prefab laat uw stikstof-
probleem verdwijnen

www.prefabvolendam.nl

Vrijstaand bijgebouw
in de Purmer
Compleet houten bijgebouw met een 
strakke uitstraling en landelijke sfeer, 
midden in de boerse omgeving 
van De Purmer. 
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