
Prognose 
Het woningconcept van Enhoused is geschikt voor 
ongeveer driekwart van alle woningbouwprojecten in 
Nederland. Met een marktaandeel van nog geen 1% 
wordt al een omzet van ruim € 100 mln. en een winst 
(EBT) van € 13 mln. gerealiseerd. Volgens de prognose 
worden deze cijfers in het vierde jaar behaald.  

- Er is al zo’n € 0,5 mln. uit eigen middelen 
geïnvesteerd;  

- De benodigde € 0,5 mln. voor de realisatie van een 
Proof of Concept wordt wederom uit eigen 
middelen gefinancierd; 

- Follow-up kapitaalbehoefte van € 10 mln. voor de 
realisatie van de woningfabriek. 

Betere wereld 
Enhoused wil meehelpen aan een betere wereld door 
een deel van de winst te gebruiken om wereldwijd 
mensen te helpen aan een dak boven hun hoofd en 
daarmee aan een thuis en een toekomst. Dit is 
meegenomen in de begroting en noemen we het 
Enhoused Fund. 

Doe mee! 
Wilt en kunt u helpen om de toekomst van wonen 
mogelijk te maken? Dan komen wij graag met u in 
contact! Mail naar info@enhoused.com

Het probleem 
De woningnood is in Nederland zo groot, dat starters, 

alleenstaanden maar ook veel mensen met middeninkomens 

op geen enkele manier een woning kunnen bemachtigen. De 

huidige woningvoorraad veroudert snel en de politiek erkent 

de noodzaak om betaalbare en toekomstbestendige 

woningbouw te realiseren. Tegelijkertijd worstelt de politiek 

met zaken als inspraak, lange procedures, milieuafspraken 

betreffende CO₂, stikstof, PFAS en de energietransitie.  

Nieuwbouwwoningen worden inmiddels voor absurd hoge 

prijzen verkocht. Goede vakmensen, bouwlocaties en 

bouwmaterialen worden schaars en stuwen de verkoopprijs 

verder omhoog. Daardoor zijn de bouwkosten van woningen in 

5 jaar tijd met 37% gestegen. De loonontwikkeling in 

Nederland kan deze prijsstijging niet bijhouden waardoor 

vrijwel elke woningzoekende klem komt te zitten. 

De oplossing 
Enhoused heeft een nieuw woningconcept ontwikkeld waarbij 

een woning uiteindelijk in 4 uur geassembleerd en volledig 

afgewerkt is, CO₂-uitstoot duidelijk lager is, vakmensen bijna 

niet meer nodig zijn, stikstof geen issue is en bouwkosten fors 

lager zijn vergeleken elke andere bouwer.  

Het hele concept is van begin tot aan de realisatie van de 

fabriek uitgedacht en op verschillende onderdelen al getest en 

gevalideerd. Tijdens dit gehele traject tot en met de bewoning 

worden nieuwe technologieën (PropTech en 

ConTech) en data-analyse breed toegepast.



Geen last van stikstof

Flexibele architectuur 
Vrijwel elke stijl en type afwerking is mogelijk door het 

flexibele gevelsysteem.

Voorbeeld 1: Traditioneel

Voorbeeld 2: Modern

Voorbeeld 3: Industrieel
Voorbeeld 4 (voorpagina): Scandinavisch

Het Enhoused woningconcept 
De Enhoused woning is op minimaal 30 punten aanzienlijk 

beter vergeleken met traditionele woningen. Het resultaat is 

een flexibel en kwalitatief zeer vooruitstrevend en 

toekomstbestendig bouwconcept. 

Elke typologie 
Van tiny house tot hoogbouw.

Lage bouwkosten 

-20% 
Vergeleken met  

industriële bouwers 

-30% 
Vergeleken met  

traditionele bouwers

Winstbijdrage 

15% 
De winstbijdrage komt uit op ruim 
15%. In de bouw is 4% gangbaar.

Hoge isolatiewaarden 

Rc 5,7 tot 13,4 m²K/W 
2 tot 4 keer hoger dan de bouwkundige eis.

Sterke constructie 
De constructie is minimaal 2 keer sterker 

dan de constructie-eis, uitgaande van 
een tussenwoning. 

Hoge brandklasse 
Structureel B-s1,d0, waardoor het 

Enhoused woningconcept geschikt is 
voor alle bouwkundige toepassingen, 

variërend van laag- tot hoogbouw. 

Laag gewicht 

-70% 
De Enhoused tussenwoning  

(ca. 100m²) weegt 34 ton excl. 
fundering. Dit is 4 tot 5 keer lager dan 

vergelijkbare woningen.

Circulair

Lage  
maandlasten  
nu én in de 
toekomst 

Dit komt door het 
hybride 

energiesysteem met 
energieopwekking 

en opslag.

Supersnelle assemblage 

Bewoonbaar na 4 uur 
Dit is de assemblagetijd voor een tussenwoning (ca. 100m²), 

waarna de woning volledig is afgewerkt. De assemblagetijd is 
exclusief het aanleggen van tuin en fundering. 

Supersnelle fabricage 

In 3 weken een huis 
Dit is gerekend vanaf het geven van de opdracht tot aan 

oplevering van de volledig afgewerkte woning. Onzekerheden 
hierbij zijn vergunningen, het aansluiten van nutsvoorzieningen 

en beschikbare capaciteit in de Enhoused fabriek.

Geen 
schroeven 
en beton



Afzetmarkt  
Enhoused is het meest veelzijdige woningconcept van Nederland. De 

woning is te produceren in alle typologieën, zoals tiny house, 

tussenwoning, vrijstaande woning en hoogbouw. Daarnaast is het in 

vrijwel elke stijl, kleur en samenstelling te produceren. Daardoor heeft 

Enhoused een zeer brede en stabiele afzetmarkt.  

De woning is geschikt voor binnenstedelijk bouwen, perfect voor het 

optoppen van bestaande gebouwen, permanent en tijdelijke toe te 

passen en is geschikt voor 4 funderingtypes. De woning is optimaal 

voor sloop-nieuwbouw, doordat tijdelijke woonruimte niet nodig is.   

Marktanalyse  
Wij hebben 28 industriële woningbouwconcepten in Nederland, Japan 

en de Verenigde Staten onderzocht. Geen enkel ander concept is qua 

veelzijdigheid, productiemethode, kwaliteit, duurzaamheid en kosten 

vergelijkbaar met Enhoused. 

Enhoused haalt door de revolutionaire manier van produceren een 

omzet van ongeveer € 1,0 mln. per werknemer. Dit is 2 - 3x hoger dan 

wat in de markt gangbaar is. Mede hierdoor ligt de kostprijs van de 

woning ca. 20% lager vergeleken met industriële bouwers. Het verschil 

met traditionele bouwers is nog veel groter. 

Team  
Benjamin Feenstra (1987) heeft na zijn studie bouwkunde een aantal 

projecten ontwikkeld, waaronder een luxe appartementengebouw, zijn 

eigen woning en 5 naastgelegen woningen. Daarnaast is Benjamin 

producer (vrijwilliger) bij de Global Leadership Summit. Vanuit die rol 

heeft hij producties geleid in Chicago, Nederland, Suriname en in 

verschillende Europese landen.  

Chris van der Veen (1971) heeft jarenlange ervaring als bestuurder bij 

grote (inter)nationale technische dienstverleners. Zo was hij CEO van 

Van Dorp en daarvoor COO van Antea Group Nederland. Chris heeft 

een technische achtergrond en heeft aan Nyenrode Business University 

gestudeerd.  

Klaas van Dijk (1968) is oprichter en voormalig directeur-eigenaar van 

Bouwbedrijf Van Dijk. Dit Friese bouwbedrijf heeft inmiddels ongeveer 

30 personeelsleden en een omzet van ca. € 10 mln. Het bedrijf is met 

name werkzaam in de vrije sector en seriematige woningbouw. Klaas is 

na zijn studie bouwkunde ca. 5 jaar werkzaam geweest bij de landelijke 

bouwer Van Wijnen.

huishoudens
+626.000

inwoners
+750.000

2030

Nieuwbouw: 65.000  
Nodig: 100.000+

Sloop-nieuwbouw: 15.000  
Verwacht: Veelvoud

Afzetmarkt, per jaar Bestaande 
woningvoorraad

10%

32% 58%

Koop
Sociale huur
Huur

29%

29%

42%

Rij
(half)vrijstaand
Hoogbouw

Traditionele en industriële 
woningproductie in 2020

13%

87%

Traditioneel
Industrieel

woningen.
8 mln.

woningen
279.000

Huidig woningtekort

in 5 jaar
+37%
Bouwkosten

in 5 jaar

+43%
Verkoopprijzen

In 2014 was dit ca. 20.000.  
De kosten zijn incl. kavel.

ca. 500

Jaarlijks aantal 
nieuwbouwwoningen 

goedkoper dan € 200.000,-

€ 170.000,-

Maximale 
hypotheek bij een 
modaal inkomen



Contact 
Gjalt de Jongstraat 2 

9204 HL Drachten 

info@enhoused.com

Enhoused BV 
KvK: 72915099 

BTW: 859285078 

IBAN: NL48.RABO.0334.6174.72
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Woningproductie

Omzet (mln.)

EBITDA / EBT (mln.)

Marktaandeel (%)

Personeel

Enhoused Fund (mln.)

Op de horizontale as staan de jaren weergegeven.  
De cijfermatige onderbouwing is door een accountant gecontroleerd.


