




EEN NIEUWE WERELD

We leven in een dynamische wereld. Een wereld waarin we 

anders leven, anders wonen. Waarin we op zoek gaan naar 

persoonlijk geluk en ruimte willen creëren om ons als mens te 

ontplooien. Waarin duurzaamheid niet langer alleen maar om 

materiaal gaat, gebruik belangrijker is dan bezit en groei eerder 

een kwestie van slimmer dan van meer. ‘Travel light through life’. 

Kunnen doen wat we willen, waar we willen, wanneer we willen. 

Zo geven we op eigen wijze invulling aan onze identiteit. In zo’n 

wereld willen en kunnen we toch niet meer statisch bouwen?

WHAT’S NEZZT?





SLIM EN PERSOONLIJK

NEZZT creëert een woonomgeving die altijd past. Passend bij 

de identiteit van de stad of wijk. Bij de ambities van corporatie, 

ontwikkelaar of belegger. En bovenal bij de dynamische wensen 

en behoeften van de bewoner.

Met een aantal slimme, goed doordachte woonmodules is 

nagenoeg elk denkbare woning te bouwen. Snel, flexibel en 

eenvoudig. En net zo makkelijk weer te demonteren, verplaatsen 

of terug te nemen. Dit is het nieuwe bouwen. Dit is NEZZT.



De StudioNEZZT is een passende oplossing als je financiële ruimte wil overhouden voor leuke dingen en 

toch volledig zelfstandig wil wonen. Je kan genieten van je eigen keuken, badkamer en toilet. En door je 

studio slim in te richten, behoud je ruimte en privacy. Creëer meerwaarde door middel van terras, balkon 

of een Frans balkon. Haal buiten naar binnen en geniet. Comfortabel wonen in je eigen StudioNEZZT.

STUDIONEZZT



Met SocialNEZZT creëren we de perfecte leef- en woonruimte voor een nieuwe generatie bewoners. Voor 

een toenemend aantal eenpersoonshuishoudens, studenten en starters. SocialNEZZT biedt ieder zijn 

of haar private space. Een comfortabele, slim ingedeelde ruimte van 30 m2, die optimaal wooncomfort 

oplevert.

SOCIALNEZZT



TogetherNEZZT biedt ieder de ruimte. Comfortabele appartementen en woningen met een grote 

diversiteit en aantal kamers. Met of zonder buitenruimte. Met of zonder gemeenschappelijke ruimtes. 

Whatever it takes. Vrij indeelbaar. Veranderbaar. Uitbreidbaar. Inkrimpbaar. Altijd passend, in iedere 

situatie, voor elke doelgroep. 

TOGETHERNEZZT



NEZZT biedt ook alle ruimte voor een traditionele woning. Een grondgebonden gezinswoning met 

meerdere verdiepingen en een tuin. FamilyNEZZT voegt zich moeiteloos naar de wensen van de bewoner. 

Niet alleen door een royale ruimte en een slimme indeling. Maar ook flexibel uit te breiden of in te 

krimpen (en deels terug te geven!) als de situatie daar om vraagt.

FAMILYNEZZT





EEN 
DYNAMISCHE 
VRAAG 
VERDIENT EEN 
DYNAMISCH 
ANTWOORD





HOOGWAARDIGE 
WOONMODULES

NEZZT creëert een woonomgeving die altijd past. 

Passend bij de identiteit van de stad of wijk. Bij de 

ambities van corporatie, ontwikkelaar of belegger. 

En bovenal bij de dynamische wensen en behoeften 

van de bewoner. 

Met een aantal slimme, goed doordachte 

woonmodules is nagenoeg elke denkbare woning of 

appartementencomplex te bouwen. Snel, flexibel en 

eenvoudig. En net zo makkelijk weer te demonteren, 

verplaatsen of terug te nemen. Dit is het nieuwe 

bouwen. Dit is NEZZT.



KARMIJN, AMSTERDAM
De NEZZT woningen die zijn gerealiseerd in Karmijn zijn ontworpen in samenwerking met 

SVP architecten en doen qua comfort, kwaliteit en uitstraling niet onder voor een traditionele 

nieuwbouwwoning. Bas de Haan, directeur NEZZT: “Samen met SVP en de Alliantie wilden wij een 

nieuwe standaard neerzetten voor flexibele woningbouw. Deze hoogwaardige woningen gaan niet alleen 

de komende tien jaar mee, ze bieden ook daarna een prettige en comfortabele leefomgeving aan nieuwe 

bewoners op een andere locatie. Dat is niet alleen winst voor het milieu maar voor alle betrokken partijen.”



LOHUIZEN,
AMSTERDAM
LOhuizen is door SVP architectuur en stedenbouw 

ontworpen als een modulair gebouw. Doordat de 

onderdelen door NEZZT vooraf zijn gefabriceerd op 

locatie in Oirschot kon het gebouw in slechts een half 

jaar worden gerealiseerd. Na de gebruiksperiode van 10 

jaar wordt het gebouw gedemonteerd waarna het elders 

een nieuw thuis kan bieden. Daarmee is het gebouw een 

goed voorbeeld van de nieuwe circulaire economie.



LOKKI
Een Tiny House met een oppervlakte van 44 m2 biedt je alle comfort. 

Dat past bij de moderne avonturier. Compleet autonoom met alle 

voorzieningen: woonkamer, slaapkamer, badkamer, keuken en eigen 

veranda. Met een eigenwijs en eigentijds design en houten gevel. En 

natuurlijk super duurzaam door houten elementen, hoogwaardige 

isolatie en PV panelen. 



MICRO 
APARTMENTS
ALMERE
30m2 is een perfecte basis om te eten, 

relaxen, feesten of ontmoeten. Sterker nog: 

jouw interieur past zich continu aan op jouw 

dagelijkse veranderende behoeften. Zo haal 

je elke dag het maximale uit je woning. 

De mogelijkheden om invulling te geven 

aan woonwensen zijn enorm. Een slimme, 

flexibele kastenwand kan namelijk invulling 

geven aan verschillende woonscenario’s. 

In één simpele beweging maak je van de 

woonkamer, een slaapkamer, een eetkamer, 

een feestruimte of bioscoopruimte. 







Postbus 18, 5688 ZG Oirschot

Industrieweg 8, 5688 DP Oirschot

+31 499 572 024, www.nezzt.nl

info@nezzt.nl


