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Organisatie en producten. 

       

 

 

 

Organisatie. eVilla® is een landelijke werkende organisatie waarin architecten en aannemers energiearme tot energieneutrale woningen en villa’s 

ontwerpen en bouwen. Door in een vroeg stadium ontwerp en bouwsysteem te koppelen worden esthetisch én energetisch bouwen aan elkaar 

verbonden en krijgt u niet alleen het mooiste ontwerp maar ook het beste gebouw mogelijk. Uw bouwbudget wordt continue bewaakt.  

     
Bouwsysteem. eVilla® bouwt uw nieuwe woning met staalframe, met afstand het beste wat de bouw op dit moment te bieden heeft. De eVilla® 

aannemers bouwen altijd onder afbouwgarantie.   

 
Bouwen. het bouwen wordt uitgevoerd door  aannemers en installateurs met ervaring in beter bouwen  

 
Voorbeeld woningen. eVilla® biedt u een breed scala aan woningontwerpen ter inspiratie. Deze ontwerpen voor uw nieuwe energiearme of 

energieneutrale eVilla® kunnen worden gebouwd zoals ze worden getoond, u kunt ze echter ook naar uw smaak en voor een redelijke prijs laten 

aanpassen want het staalframe cascosysteem is erg flexibel inzetbaar.   

 
Uw eigen ontwerp laten bouwen door eVilla®? Indien de staalframe bouwmethode uw interesse heeft getrokken, maakt eVilla® graag een totale 

begroting voor uw eigen ontwerp. eVilla® zorgt voor de bouwdetails en de bouwtekeningen die onze of uw eigen architect eenvoudig kan 

implementeren in de ontwerptekeningen, dat is bouwen anno 2014.  Het enige wat u hoeft te doen is ons uw schetstekeningen te sturen.  

 
De e van eVilla® staat voor: 

• effectief: de woningen worden deels prefab geproduceerd. De voordelen zijn: sneller bouwen en veel beter bouwen.   

• economisch: ofschoon de eVilla® woningen van veel betere kwaliteit is de prijs altijd concurrerend  

• energetisch: de woningen van eVilla® worden standaard gebouwd in een energiearm bouwconcept. Energieneutraal is dan nog maar 

een kleine stap.  

• esthetisch: de eVilla® woningen zijn ontworpen door architecten uit binnen- en buitenland. 

• enviromental: de eVilla® woningen zijn beter voor het milieu, voor het staalframe cascosysteem is weinig materiaal nodig dat ook nog 

eens 100% recyclebaar is. Bij een staalframe bouw is er slecht 2% afval, bij houten bouw is er meer dan 20% afval.   

• echt een veel beter binnenklimaat. Dit wordt mogelijk gemaakt door de grote sparingen in de vloerdelen, waardoor extra grote diameters 

buis kunnen worden gelegd. Deze zorgen ervoor dat het ventilatie systeem zo stil wordt als een muis en u niet eens merkt dat het zijn 

belangrijke werk doet.  

• ecologisch: het milieu kan nog verder worden gespaard door het toepassen van ecologische isolaties als houtwol en cellulose, ervaring is 

aanwezig bij de eVilla® bouwers.  

• earthquake proof: de eVilla® woningen zijn aardbevingsbestendig. 

Het totale bouwproces in 9 stappen: 

1. Een basis ontwerp kiezen uit de website en deze naar uw smaak laten aanpassen of zelf ontwerpen met een eVilla® architect  

2. Vergunningen halen 

3. Bepalen gevelafwerking en kozijnen 

4. Keuken en sanitair uitzoeken  

5. Bepalen installaties, al naar gelang uw behoeft om energiearmer of energieneutraal te gaan wonen en leven.   

6. Bepalen afwerkingen vloerbedekking, tegels, plavuizen, binnendeuren 

7. Bouwen 

8. Opleveren 

9. Nazorg 

eVilla®   Amersfoortseweg 49, Bussum.     email: info@evilla.nl     website: www.evilla.nl 


