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WIE ZIJN WIJ
PROFIEL CONTAINER CREATOR
Achter CONTAINERCREATOR staat een team van specialisten
met expertises in advies, ontwerp, productie en bouw
dat reeds 29 jaar gespecialiseerd is in modificaties van containers.
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ONZE 5
KERNWAARDEN
KWALITEIT
Altijd het beste bieden: kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. We keren
onze hand er niet voor om daarvoor een stapje extra te zetten.

KLANT CENTRAAL
We werken voor diverse klanten, zowel nationaal als internationaal. We
spreken dus vele talen, maar altijd die van onze klant.

FLEXIBEL
Internationaal handelen is uitdagend. In onze branche kunnen onverwachte
dingen gebeuren. Met onze ruime ervaring zijn we hier goed op ingespeeld.

PERSOONLIJK
Onze aanpak? Handen uit de mouwen, maar wel met persoonlijke aandacht.
Dat maakt ons onderscheidend. In alles wat we doen.

ONTZORGEN
U ziet misschien een probleem, wij een oplossing. We denken met u mee en
zien mogelijkheden. Wel zo verfrissend!
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DOELGROEP

PARTICULIER

ZAKELIJK

Bent u investeerder,
belegger,
projectontwikkelaar of
werkt u voor een
woningcorporatie of
gemeente?
Containercreator werkt
graag met u samen om in
uw wensen te voorzien.

Particulier
opdrachtgeverschap is
ook mogelijk.
Wij creëren oplossingen
n.a.v. uw wensen, welke
naar iedere locatie ter
wereld kan worden
getransporteerd.
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Wat zijn een aantal voordelen van een containerwoning?
Goedkoper dan traditionele bouw.
Doorlooptijd van het bouwen van een container is snel, want de
bouw is voor 95% binnen in de fabriek.
Een containerwoning is stapelbaar.
Mogelijkheid om later uit te bouwen.
Een containerwoning is afhankelijk van de configuratie
verplaatsbaar.
Fundering is significant goedkoper door een ander principe dat
traditionele beton fundering.
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STAPPENPLAN - UW VOORONDERZOEK
WOONPLAATS ZOEKEN
Gefeliciteerd dat u zich aan het
oriënteren bent naar een nieuwe
woonplaats en voornemens bent te
gaan verhuizen. Dit is werkelijk de
basis van uw nieuwe toekomst!

ZOEKEN NAAR GROND
Zodra u in kaart heeft gebracht in
welke woonplaats u wilt gaan wonen
of nu juist in de zelfde plaats blijft
wonen, is de volgende stap het zoeken
naar grond met een bestemmingsplan
voor wonen. Heeft u al grond, dan is
het verstandig na te gaan hoeveel u
nog mag bijbouwen.

TRANSPORT MOGELIJKHEID
Bij het zoeken naar grond is het
noodzakelijk om gelijk ook met ons
samen te kijken hoe de bereikbaarheid
van de betreffende locatie is. Om later
verrassingen te voorkomen,

BEBOUWINGSOPPERVLAKTE
Heeft u een kavel gevonden, een optie
erop of zelfs al gekocht, dan weet u
uiteraard wat het maximale
bebouwingsoppervlakte mag zijn.
Deze maten zijn bepalend voor het
latere ontwerp van de woning.
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STAPPENPLAN - SAMEN DOEN
KENNISMAKING & ADVIES

PRODUCTIE

Alles begint met een kennismaking en
het in kaart brengen van uw wensen
aangevuld met onze verrassende
adviezen.

Zodra het ontwerp en de offerte /
prijsopgave is goed gekeurd, en de
bouwvergunning(*) (ook wel
omgevingsvergunning) is verleend,
starten we met de productie. U wordt
tijdens de bouw online op de hoogte
gehouden.

ONTWERP
Zodra de wensen in kaart zijn
gebracht, starten wij met het globale
ontwerp en geven wij u een bondige
prijsindicatie. Indien deze binnen uw
budget valt, kunnen wij een meer
uitgewerkt / detail offerte maken.

OPLEVERING
Zodra de bouw gereed is, kan het naar
iedere plek op de wereld worden
getransporteerd. Wij leveren ex works.

Bouwvergunning(*) kunnen wij tegen
meerprijs eveneens voor u verzorgen.
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LATEN WE ELKAAR INSPIREREN!
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CASCO
Montage van ramen en buitendeuren, volledige
thermische isolatie van de container (vloer,
muren en plafond), installatie van binnenmuren
(behang klaar) en plafond (gipsplaat),
interieurafwerking, gladde afwerking, elektrisch
leidingwerk, montage van stopcontacten en
schakelaars en installatie van sanitair
leidingwerk.

KOSTENBESPARING
Om verdere bemiddelingskosten te besparen, kunt
u zelf contact opnemen met een door u gekozen
leverancier voor een keuken, badkamer,
verwarmingsprincipe en vloer. Uiteraard kunnen we
een tijdsplanning geven, zodat het naadloos
aansluit met uw afspraken met bijvoorbeeld de
keuken & badkamerleverancier. Wenst u toch
projectbegeleiding dan rekenen wij 5% bovenop
de aanschaf van de casco container(combinatie).

Container Creator BV

OPPERVLAKTE
Wat is de gewenste woonoppervlakte? Een 20Ft container is
14.77 m2 en een 40Ft is 29,72 m2. Een combinatie van meerdere
20Ft en 40Ft'ers is uiteraard mogelijk.

ALVAST OM
OVER NA TE
DENKEN

SCHETS
In een kennismaking & adviesgesprek is het altijd fijn om eerst
uw gedachten en wensen over te brengen. Dit kan aan de hand
van een schets of een digitale collage.

CASCO
U kunt tijdens de bouw van de container zelf verder met het
leuke gedeelte: de inrichting van uw woning, keuken, badkamer
en vloeren,
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AFBOUW OPTIE CASCO
Wat is een "CASCO" basis afwerking?
(verdere naar wens afwerking o.b.v. meerwerk)

De container wordt voorzien van:
- 4cm isolatie aan de binnenkant
- gipsplaat afwerking (saus / behang klaar)
- standaard elektra leidingwerk en - verlichtingspunten
- 1 scheidingswand met deur
- standaard sanitair leidingwerk
- standaard entree deur
- per container 2 standaard ramen 100x100cm
- buitenkant gespoten in gewenste RAL kleur
- de unit ziet er van buiten nog uit als een container
De RC-waardes (isolatie waardes) voldoen NIET aan het Bouwbesluit.
Derhalve is deze afbouw geschikt als bijv. Chalet / Tuinhuis / Tuinkantoor
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REKENVOORBEELDEN CASCO - prijsopbouw 20ft / 40ft cntrs.
20FT CONTAINER

(ca. 15 m2)

Casco basis afwerking vanaf € 17.500

2X 20FT CONTAINERS

(ca. 30 m2)

Casco basis afwerking vanaf € 35.000

3X 20FT CONTAINERS

(ca. 45 m2)

Casco basis afwerking vanaf € 52.000

40FT CONTAINER

(ca. 30 m2)

Casco basis afwerking vanaf € 28.000

2X 40FT CONTAINERS

(ca. 60 m2)

Casco basis afwerking vanaf € 56.000

3X 40FT CONTAINERS

(ca. 90 m2)

Casco basis afwerking vanaf € 84.000

4X 40FT CONTAINERS
€ 112.000

(ca. 120 m2)

5X 40FT CONTAINERS
€ 140.000

(ca. 150 m2)

6X 40FT CONTAINERS
€ 168.000

(ca. 180 m2)

Let op: De genoemde prijzen zijn richtprijzen, peil april 2022 (af fabriek en ex 21% btw) voor uw budgetbepaling.
Gewenste afwerkingsniveau en materiaalkeuzes kunnen van invloed zijn op de prijs. Wij zeggen altijd; zoveel mensen, zoveel wensen!
Prijzen onder voorbehoud van wijzigen en levertijden.
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AFBOUW OPTIE CASCO Plus
Wat is een "CASCO plus" afwerking?
(verdere naar wens afwerking o.b.v. meerwerk)

De container wordt voorzien van:
- 4cm isolatie aan de binnenkant
- gipsplaat afwerking (saus / behang klaar)
- standaard elektra leidingwerk en - verlichtingspunten
- 1 scheidingswand met deur
- buitenkant van de gehele container met luxe kunststof rabatdelen afgewerkt
- standaard sanitair leidingwerk
- standaard entree deur
- per container 2 standaard ramen 100x100cm
- buitenkant gespoten in gewenste RAL kleur
De RC-waardes (isolatie waardes) voldoen NIET aan het Bouwbesluit.
Derhalve is deze afbouw geschikt als bijv. Chalet / Tuinhuis / Tuinkantoor
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REKENVOORBEELDEN CASCO "Plus" - prijsopbouw 20ft / 40ft cntrs.
20FT CONTAINER

(ca. 15 m2)

Casco Plus afwerking vanaf € 22.500

2X 20FT CONTAINERS

(ca. 30 m2)

Casco Plus afwerking vanaf € 44.500

3X 20FT CONTAINERS

(ca. 45 m2)

Casco Plus afwerking vanaf € 66.500

40FT CONTAINER

(ca. 30 m2)

Casco Plus afwerking vanaf € 36.000

2X 40FT CONTAINERS

(ca. 60 m2)

Casco Plus afwerking vanaf € 72.000

3X 40FT CONTAINERS

(ca. 90 m2)

Casco Plus afwerking vanaf € 108.000

4X 40FT CONTAINERS
€ 144.000

(ca. 120 m2)

5X 40FT CONTAINERS
€ 180.000

(ca. 150 m2)

6X 40FT CONTAINERS
€ 216.000

(ca. 180 m2)

Let op: De genoemde prijzen zijn richtprijzen, peil april 2022 (af fabriek en ex 21% btw) voor uw budgetbepaling.
Gewenste afwerkingsniveau, configuratie van plaatsing en materiaalkeuzes kunnen van invloed zijn op de prijs. Wij zeggen altijd; zoveel mensen,
zoveel wensen! Prijzen onder voorbehoud van wijzigen en levertijden.
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AFBOUW OPTIES Deluxe
Wat is een "DELUXE" afwerking?
(verdere naar wens afwerking o.b.v. meerwerk)

- ALS CASCO, maar dan met hogere RC-waardes
(isolatiewaardes) conform het geldende Bouwbesluit
- isolatie wordt zowel binnen als buiten geplaatst
- gevelafwerking buiten, rondom met bijv. luxe rabat hout
delen
- complete dakconstructie, met afschot, boeiborden en
achter de gevel afgewerkte hemelwater afvoer
- dubbele tuindeur in de woning
- elektrische vloerverwarming badkamer
- 2 buiten verlichtingspunten op de wand
- meerdere verlichtingspunten en elektrische groepen
- bij opdracht, kosteloos een 3D impressie van uw
toekomstige woning.
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REKENVOORBEELDEN Deluxe - prijsopbouw 20ft / 40ft cntrs.
20FT CONTAINER

(ca. 15 m2)

40FT CONTAINER

DeLuxe afwerking vanaf

€ 23.000

DeLuxe afwerking vanaf

2X 20FT CONTAINERS

(ca. 30 m2)

2X 40FT CONTAINERS

DeLuxe afwerking vanaf

€ 46.000

DeLuxe afwerking vanaf

3X 20FT CONTAINERS

(ca. 45 m2)

DeLuxe afwerking vanaf

€ 69.000

3X 40FT CONTAINERS
DeLuxe afwerking vanaf

(ca. 30 m2)
€ 45.000

(ca. 60 m2)
€ 90.000

(ca. 90 m2)
€ 135.000

4X 40FT CONTAINERS
€ 180.000

(ca. 120 m2)

5X 40FT CONTAINERS
€ 225.000

(ca. 150 m2)

6X 40FT CONTAINERS
€ 270.000

(ca. 180 m2)

Let op: De genoemde prijzen zijn richtprijzen, peil april 2022 (af fabriek en ex 21% btw) voor uw budgetbepaling.
Gewenste afwerkingsniveau en materiaalkeuzes kunnen van invloed zijn op de prijs. Wij zeggen altijd; zoveel mensen, zoveel wensen!
Prijzen onder voorbehoud van wijzigen en levertijden.
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Enkele opties
Prijzen split systemen airco/verwarmen (internationaal servicebare modellen).
De hoeveelheid units hangt van de grote van de ruimte(s) en hoeveel BTU (koelvermogen) er benodigd is.
(In combinatie met m3 kan de prijs veranderen en aansluiten in het buitenland zit niet in de prijs).
Buitenunit + 1 binnen unit vanaf € 1.850
Buitenunit + 2 binnen units vanaf € 3.450
========================================================================================
Tropendak met stalen frame en geschikt spandoek op 20ft container € 2.625
Tropendak met stalen frame en geschikt spandoek op 40ft container € 5.250
========================================================================================
Afbouw / koppelen etc. van de containers in het buitenland, geschiedt op basis van uren nacalculatie, vlucht en
verblijfskosten. Ook is het een mogelijkheid om met een vaste geschatte prijs vooraf te budgetteren.
Let op: De genoemde prijzen zijn richtprijzen, peil april 2022 (af fabriek en ex 21% btw) voor uw budgetbepaling.
Prijzen onder voorbehoud van wijzigen en levertijden.
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Goed om te weten over wat nog exclusief de genoemde bedragen is:
- Vergunning(s)aanvraag
- Verwarmingsprincipe
- Fundering (kan met betonplaten of met juist met schroefpalen, mits toegankelijk)
- Transport en kraanwerkzaamheden
- Extra doorvoeringen welke op huidig moment nog niet bekend zijn
- Grondwerkzaamheden
- Eventuele benodigde graafwerkzaamheden
- Vloerafwerking
- Levering keuken
- Levering sanitair
- (Sondering onderzoek en de eventueel daaruit komend meerwerk)
- Koppelingen / verbindingen maken met het nutsbedrijven trace
- Eventuele steigers
- Eventueel aanvullende huur Bouw- / Rijplaten naar de specifieke on-site plekken
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Adviseurs

IMMANUEL

JENNIFER

Adviseur
Zakelijk & Particulier

Adviseur
Particulier
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CONTACT
VOOR VRAGEN OF HET MAKEN
VAN EEN AFSPRAAK, NEEM
CONTACT OP VIA:

EMAIL ADRES
info@containercreator.nl

TELEFOON
+31 (0)6 25 19 15 19

Let's connect on social!
FACEBOOK
www.facebook.com/containercreator.nl

LINKEDIN
https://www.linkedin.com/company/containercreator

INSTAGRAM
www.instagram.com/containercreator_nl
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HARTELIJK DANK
VOOR UW TIJD
WE HOPEN SPOEDIG MET U TE MOGEN
SAMENWERKEN!

