
   

ZORG NOODUNITS 

Snel leverbaar en startklaar 
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Units omgebouwd tot zorg noodunits 

 
De huidige situatie in de wereld heeft ons bij Rodenburg 

Zorgoplossingen tot nadenken gezet.  Onze huidige prefabunits, 

kunnen met een kleine aanpassing binnen een aantal dagen 

gefabriceerd en ingezet worden voor diverse doeleinden.  

 

We hebben met man en macht gewerkt om een flexibele en 

multifunctionele ruimte te creëren.  

 

1. Isolatieruimte: de isolatie verpleegmogelijkheden worden 

schaars door de uitbreiding van het virus. Deze ruimte biedt de 

mogelijkheid om het aantal isolatieruimtes uit te breiden. 

2. Quarantaine unit: wil je de zwakkere mensen uit onze 

samenleving extra beschermen tegen virussen en bacteriën vanuit 

hun omgeving kun je de unit inzetten als quarantaine plek.  

3. Uitbreiding op IC-afdelingen: het aantal IC-plaatsen staat 

momenteel onder druk. Overal in het land worden extra IC-

bedden geregeld. Met deze units kun je gemakkelijk in het bereik 

van het ziekenhuis nieuwe IC-plekken realiseren.  

4. Complete afdeling: door de units aan elkaar te schakelen kan er 

een complete afdeling op het parkeerterrein gerealiseerd te 

worden. 

5. Testruimte: deze units zijn overal te plaatsen, waar testen  

afgenomen moeten worden, plaats je gemakkelijk een unit.  

6. Uitbreiding laboratorium 

7. Opslag mogelijkheden van extra materialen 

8. Beveiliging: poortcontrole en patiëntenstroom redigeren. 

Slim ingedeelde ruimte 

met een oppervlakte van 21m2 

Het concept 

Een aparte tijdelijke ruimte op uw terrein, ter uitbereiding, om aan meer 

mensen zorg te kunnen bieden. De unit is leverbaar in de afmeting 6,6 x 3,3 

meter. In onze eigen fabriek worden deze units gebouwd. Het geheel wordt 

kant- en klaar aangeleverd en geplaatst op de gewenste locatie. Het kan 

voorzien worden van alle gewenste faciliteiten. Zowel vrijstaand als 

geschakeld. 
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Voordelen? 

Een tijdelijke zorgunit heeft velen voordelen: 

• Na opdracht, binnen 3 werkdagen geleverd; 

• Flexibel in te zetten; 

• Verplaatsbaar en geen fundament nodig; 

• Na plaatsing en aansluiting, direct in gebruik te nemen; 

• Licht in gewicht en CO2 reducerend; 

• Terugkoopgarantie van €5.000,- excl. btw. binnen 2 jaar na 

aankoop of te huren voor een minimale huurperiode van 8 weken 

voor een bedrag van € 215,- per dag (bedragen zijn excl. btw); 

• Minimale ecologische voetafdruk door kleine oppervlakte heeft de 

unit minder energie nodig; 

• Wanneer epidemie op z’n retour is, kunnen we begeleiden bij 

demontage en diverse materialen hergebruiken.  

 
 

Casco unit  

Diverse uitbreidingsmogelijkheden 

Uitbreidingsmogelijkheden 

 

De casco-units zijn uit te breiden met diverse mogelijkheden 

die wij in onze eigen fabriek realiseren.  

 

De casco-units zijn per 10 af te nemen. De units kun je uitbreiden 

met een badkamer, toilet, vloerafwerking, afwerking buitenzijde, 

een sluis, ventilatieboxen met HEPA-filter, etc. U kunt uw wensen 

bij ons aangegeven op ons uitgebreide formulier met 

mogelijkheden.  
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Flexibiliteit van de oplossing 

 

Schakelbaar en stapelbaar 

Onze prefab ruimte oplossing is aan elkaar te schakelen. Hierdoor wordt de 

oppervlakte van de oplossing verdubbeld. Doordat de oplossing is opgebouwd 

uit Skellet, is het mogelijk om de ruimtes op elkaar te stapelen. Hierdoor 

kunnen wij de ruimte verdubbelen in het gebruik.  

 

Optioneel uit te breiden 

Wij maken de units in onze eigen fabriek. Dit maakt dat we relatief 

gemakkelijk een extra wand, andere deuren of installatie kunnen realiseren in 

de unit.  

 

Terugkoopgarantie of huren van units 

Wij streven naar een circulaire bouw. Op het moment dat u nu vele units 

nodig heeft, maar in de toekomst deze niet meer kunt gebruiken, bieden wij 

u aan om ze binnen 2 jaar onbeschadigd terug te kopen. U ontvangt van ons 

een bedrag van € 5.000,- excl. btw retour. De units kunnen ook gehuurd 

worden voor € 215,- per dag excl. btw voor minimaal 8 weken.  
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Van ontmoeting tot realisatie 
 

Rodenburg Zorgoplossingen neemt u stapsgewijs 

mee om een passende oplossing te vinden. Hoe 

gaat dit in zijn werk? 

 

Door u stapsgewijs mee te nemen en onze aanpak te 

beschrijven laten we u graag zien dat werken met 

Rodenburg Zorgoplossingen een keuze is die zekerheid 

en vakmanschap biedt.  

 

Het gehele traject zal u bijgestaan worden door een 

proces- en projectbegeleider.  
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Rodenburg Zorgoplossingen 
 

Rodenburg is een flexibel en deskundig bedrijf dat 

gespecialiseerd is in de bouw binnen de zorg. 

 

Rodenburg Zorgoplossingen bouwt en renoveert o.a. klinieken, 

tijdelijke huisvesting, zorgeenheden en zorghotels. Innovatie en 

ontwikkeling in deze zorgsector kunnen letterlijk van levensbelang 

zijn. Rodenburg speelt in op die ontwikkeling en luistert naar de 

behoeften van de klant. 

 

Waarom kiezen voor Rodenburg Zorgoplossingen?  

 

• Slim samenwerken met de opdrachtgever en meerdere partijen; 

• Snel kunnen schakelen en flexibel; 

• Turn key oplossing met de juiste innovatie. 

 

 
 

  
Energieneutraal, all-electric 

We voorzien de ruimte standaard van infrarood 

vloerverwarming, optioneel zijn zonnepanelen 

en andere zelfvoorzienende energiebronnen 

bespreekbaar.   

Snelle levertijd en plaatsing 

Doordat we al veel kunnen voorbereiden in 

onze eigen fabriek, kunnen we 10 units binnen 

3 dagen plaatsen (na akkoord ontwerp). 

Fabricage in onze eigen fabriek 

De units worden in onze eigen fabriek 

gemaakt. Bij afname van minimaal 10 stuks 

zijn meerdere mogelijkheden bespreekbaar.   

De kracht van de oplossing 

 

 
 

  

Lichtgewicht en CO² reducerend 

De oplossing is opgebouwd uit een licht metalen 

frame. Vervuilde materialen zoals gips, cement of 

beton gebruiken we niet of nauwelijks. Hiermee 

reduceren we de CO² die vrijkomt tijdens de bouw. 

Ervaring en expertise 

in modulair bouwen 
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 blob:https://web.whatsapp.com/c35cc188-26f1-4c97-971d-e14269e7ec19

De units 

Rodenburg heeft afgelopen jaren zich ontwikkeld op het gebied 

van prefab oplossingen. De basis van de oplossing is een 

lichtgewicht stalen profiel.  

 

De basis is een lichtgewicht stalen profiel wat flexibel is in te zetten. Er 

zijn geen beperkingen wat betreft de mogelijkheden van het systeem. 

De creativiteit van de ontwerper is de bepalende factor. Het exterieur 

wordt afgewerkt met een hoge isolatiewaarde.  

 

Prefab 

Rodenburg kiest bewust voor een prefab oplossing, het heeft als 

voordeel dat je snel kunt leveren, de planning is duidelijk aan te geven 

(voorspelbaarheid) en we verminderen verspilling van materiaal. Het is 

een ideale oplossing in deze hectische tijd waar  onzekerheid 

overheerst. Geen maanden hoeven wachten en fundering is niet nodig.  

 

Bouwkundige garantie  

van 10 jaar 

 

blob:https://web.whatsapp.com/c35cc188-26f1-4c97-971d-e14269e7ec19
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TECHNISCHE BOUW 
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EXTERIEUR (optioneel)  
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FLEXIBELE INDELING 
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CONTACT 
 

Wij zijn benieuwd wat we voor u kunnen betekenen. We geven 

graag antwoord op uw vraag, geven u waar nodig advies of we 

kunnen een offerte voor u opstellen. 

 

Fokkerstraat 19 

3905 KV Veenendaal 

www.rodenburgbouw.nl 

 

Tel:  0318-463368 

Mail:  info@rodenburgbv.nl 

 

mailto:info@rodenburgbv.nl

