
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Building Casco biedt, zoals de naam doet vermoeden, de mogelijkheid om een complete casco woning te 

leveren. De snelheid van prefab bouwen scheelt het u veel tijd. Met behulp van een strakke planning en 

montage via onze montageservice, kan, afhankelijk van uw ontwerp, binnen een week de gehele constructie al 

staan.  

 

Wat levert Building Casco? 

Als u een woning casco wil laten opleveren, betekent dit 

dat alleen de dragende constructies worden opgeleverd. 

Dit wordt ook wel ruwbouw genoemd. Bij Building Casco 

gaat het dan om de begane vloer, verdiepingsvloeren, 

(tussen)wanden en eventueel raveelijzers (voor het 

maken van een trapgat).  

 

Kosten 

Casco bouwen biedt een belangrijk voordeel ten opzichte van reguliere bouw: het is voordeliger. Met zelf 

bouwen bespaart u onder andere op de uurlonen van bouwvakkers. De uren die u immers zelf aan de afwerking 

besteedt, hoeft u verder niet aan bouwpersoneel te betalen. 

 

Rechter handen 

Eerlijk is eerlijk: een stel rechter handen hebben is wel mooi meegenomen als je zelf wilt gaan bouwen. De 

afbouw van een woning is namelijk specialistisch werk en vraagt om de nodige ervaring in de woningbouw óf 

als klusser. Maar ook naast een handige klusser zijn, moet er ook organisatorisch en financieel veel geregeld 

en gepland worden. Voordeel is wel dat de woning vervolgens geheel naar eigen smaak en budget kan worden 

ingericht. U bepaalt zelf het bouwtempo.  

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om de afwerking wel te laten uitvoeren door een aannemer. 

 

Wat moet u zelf regelen? 

Cascobouwen via Building Casco betekent dat u zelf zorg draagt voor o.a.: 

• installatie voor water en elektra  

• dak 

• ramen  

• schilderwerk 

• binnenkozijnen  

• sanitair 

• tegelwerk 

• dekvloeren  

 

Met Building Supply kiest u voor een betrouwbare, flexibele partner met veel ervaring in de bouw. Meer weten 

wat Building Casco voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs » 

Building Casco 
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