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WIE IS NEZZT?
NEZZT bouwt aan de toekomst. Een toekomst waarin flexibiliteit en duur
zaamheid essentieel zijn. We moeten zuinig omgaan met onze grondstoffen
en anders leren kijken naar de woningbouw. NEZZT is betaalbaar, gemakkelijk
samen te stellen en vliegensvlug op te bouwen. Ons concept groeit mee met
de samenleving óf krimpt wanneer dat noodzakelijk is of de omgeving daar
om vraagt. Samen bouwen we aan een toekomst waarin we zelf de ruimte
bepalen met een thuis voor elke fase in ons leven.
We werken vanuit vaste modules, welke we kunnen voorzien van maatwerk.
De klant kiest zelf de gewenste uitstraling, indeling en afwerking. De uiteinde
lijke vorm kan gedurende de levensduur van het gebouw aangepast worden.

CIRCULAIR
MODULAIR
FLEXIBEL
BETAALBAAR

In dit conceptboek nemen we u mee in de vele mogelijkheden die wij bieden.
NEZZT is het woonlabel van DEMEEUW.
Bas de Haan		

Peter Slaats

NEZZT			DEMEEUW
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EEN DUURZAAM,
CIRCULAIR CONCEPT
75% MINDER
AFVAL DOOR
HERGEBRUIK

Modulair bouwen is circulair bouwen. Immers, modulaire gebouwen kunnen keer op
keer hergebruikt, verplaatst of getransformeerd worden. Modulair vastgoed is daarmee
een soort spaarbank van materialen, bouwdelen en grondstoffen die elke keer opnieuw
kunnen worden gebruikt waardoor de economische restwaarde maximaal blijft. Het is
een gesloten keten waarmee grote aantallen afval, verspilling en CO2-uitstoot worden
beperkt. Dat begint al in de fabriek waar het productieproces op de meest energieefficiënte wijze is ingericht en waar elke stap in het maakproces is geconditioneerd:
maximale kwaliteit, minimale verspilling. Ook het aantal transportbewegingen van en
naar een bouwplaats is vele malen lager dan bij traditionele bouwprojecten waardoor
we minder wegverkeer, minder fijnstof en wederom minder CO2-uitstoot realiseren.
De units van NEZZT zijn grotendeels gemaakt van hergebruikte, circulaire materialen.
De modulaire bouwmethode zorgt er verder voor dat een NEZZT woning flexibel
en adaptief is. Aanpassingen tijdens de gebruiksfase zijn snel en probleemloos
realiseerbaar, wat zorgt voor een veel langere levensduur van de woningen.
Wanneer een gebouw wordt verplaatst naar een nieuwe locatie, vervangen we
alleen die onderdelen die daar aan toe zijn. In samenwerking met onze leveranciers

ONTWERP

BOUW

GEBRUIK

DEMONTAGE

worden (bouw)materialen gerecycled en opnieuw ingezet in een nieuw project van
NEZZT. Zo blijft de restwaarde zoveel mogelijk behouden en het object betaalbaar.
Een maximaal rendement met minimale verspilling.
Heeft u geen doel meer voor het gebouw, dan nemen wij deze graag weer van u over

HERGEBRUIK
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om het een nieuw leven te geven op een andere locatie.
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“De Meeuw heeft ons in de
aanbesteding positief weten
te verrassen met zijn aanbieding.
Door te denken vanuit het
concept van circulair bouwen
heeft De Meeuw extra kwaliteit
aan de woonunits en het
woonconcept weten toe
te voegen.”
10

Arnaud Lykles,
senior projectleider bij
Woningstichting Rochdale.
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EEN NEZZT
VOOR IEDERE
DOELGROEP
STUDIO

SINGLE

TOGETHER

Woningtypes Studio, Studio+ en Studio++ bieden huisvesting

Net als woningtype Studio, bieden wij de Single aan in drie varianten:

Woningtype Together biedt gezinnen, jonge stellen, studenten en ouderen

voor één persoon. De Studio’s hebben een flexibel karakter en

Single, Single+ en SingleCare. De Single is geschikt voor één of twee

comfortabele appartementen en zelfs hele woningen met een vrij in te

zijn in verschillende afmetingen leverbaar, beginnend bij een

personen. Single kan tevens aangepast worden naar huisvesting voor

delen aantal kamers. Together heeft een gebruiksoppervlakte van 51,2 m2,

gebruiksoppervlakte van 16 m2 en oplopend tot 28,5 m2.

mindervaliden (SingleCare). In dit type is het mogelijk de slaapkamer

welke is uit te breiden naar 67,8 m2 (Together+) en 74 m2 (Together++).

Daarnaast is het mogelijk de studio’s uit te breiden met

direct vanuit de woonkamer te bereiken als de klant dit wenst.

Daarnaast is het mogelijk de woning uit te breiden met een berging.

een aparte slaapkamer van 9 m2.

Woningtype Single is verkrijgbaar in gebruiksoppervlakte 33,4 m2
en 44,4 m2 (Single+ en SingleCare).
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“Vanwege de grote vraag naar huisvesting voor
statushouders zijn er locaties aangewezen om tijdelijke
gebouwen te realiseren. De Alliantie Ontwikkel B.V. heeft
voor een van de locaties uitvraag gedaan bij enkele
modulaire bouwers. NEZZT kwam daarbij als meest
gunstige uit de bus. In een korte periode zijn de gewenste
plattegronden en materialen uitgewerkt. De woningtypes
waren zo goed toepasbaar dat er drie projecten met in
totaal bijna 300 woningen zijn gerealiseerd.
De afwerking werd door de bewoners erg gewaardeerd.
Een tevreden huurder is voor de Alliantie van belang,
dus er is zeker sprake van drie goed geslaagde projecten.
De Alliantie is eigenaar van de gebouwen, welke op

Leo Ruiter,

termijn gedemonteerd en verplaatst kunnen worden.

projectmanager bij de

Als het aankomt op het verplaatsen zullen wij een

Alliantie Ontwikkeling B.V.

beroep doen op de kennis en knowhow die daarover
bij NEZZT aanwezig is.”

15

TOELICHTING WONINGTYPE

STUDIO
Studio
Aantal personen

1

BVO*			19,5 m2
GBO**		

16,0 m2

Studio+
Aantal personen

1

BVO			27,7 m2
GBO			23,4 m2
Studio++
Aantal personen

1

BVO			33,3 m2

STUDIO

GBO			28,5 m2
*bruto vloeroppervlakte
**gebruiksoppervlakte
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STUDIO

STUDIO +

STUDIO ++
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TOELICHTING WONINGTYPE

SINGLE
Single
Aantal personen

1à2

BVO*			38,9 m2
GBO**		

33,4 m2

Single+
Aantal personen

1à2

BVO			50,7 m2
GBO			44,4 m2
SingleCare
Aantal personen

1à2

BVO			50,7 m2

SINGLE

GBO			44,4 m2
*bruto vloeroppervlakte
**gebruiksoppervlakte
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SINGLE

SINGLE +

SINGLECARE
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TOELICHTING WONINGTYPE

TOGETHER
Together
Aantal personen

2à3

BVO*			58,4 m2
GBO**		

51,2 m2

Together+
Aantal personen

3à4

BVO			76,1 m2
GBO			67,8 m2
Together++
Aantal personen

3à4

BVO			83,6 m2

TOGETHER

GBO			74 m2
*bruto vloeroppervlakte
**gebruiksoppervlakte
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TOGETHER

TOGETHER +

TOGETHER ++
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HOUT

GEVELOPTIES
NEZZT past zich aan. Aan uw wensen
en aan de omgeving. Net als onze
gebouwen, is ook de gevel eenvoudig aan
te passen zodat het gebouw altijd bij uw

STAAL

huidige situatie past. Bijvoorbeeld als het
bewonersprofiel vraagt om een update
of als het gebouw een nieuwe uitstraling
nodig heeft om weer aan te sluiten bij de
veranderde omgeving. Ons assortiment
gevels bevat veel verschillende materialen
en kleuren. In overleg is dan ook heel
veel mogelijk voor het toepassen van
een andere gevelafwerking.

BAKSTEEN
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VLOEROPTIES
Oak Scandinavian

Rustic Oak Yosemite

Alle woningen van NEZZT kunnen
we voorzien van een vinylvloer. Dit type
vloer is geschikt voor elke kamer, en biedt
veel voordelen: slijtvast, brandvertragend,
onderhoudsvriendelijk, vochtbestendig en
zeer hygiënisch. Indien gewenst kan dit
type vloer gecombineerd worden met
vloerverwarming.

Oak Polar

Linea Light Grey

Concrete Silver
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STANDAARD

MEDIUM

LUXE

+OPTIES

+OPTIES

+OPTIES

KEUKENOPTIES
NEZZT biedt de juiste ruimte voor elke bewoner en
binnen ieder budget. Dat geldt ook voor onze keukens.
Van een eenvoudige en functionele basisuitvoering tot
een complete luxe variant. Uiteraard van een bewezen en
duurzame kwaliteit. Van elk type keuken bieden we een
standaarduitrusting die met verschillende opties kan
worden uitgebreid.

•
•
•
•
•
•
•

Breedte 1800 mm
3 onder- en 2 bovenkastjes
1 onderkast met 1 besteklade
HPL werkblad
Achter- en zijwand van kunststof
Spoelbak PRO111, inclusief stop + ketting
Kraan: Grohe Costa S

OPTIES

• ETNA 2-pits elektrische kookplaat
• ETNA afzuigkap + bovenkastje
• ETNA geïntegreerde onderbouw koelkast
met vriesvak

•
•
•
•
•
•
•

Breedte 2400 mm
4 onder- en 3 bovenkastjes
2 onderkasten met besteklades
HPL werkblad
Achter- en zijwand van kunststof
Spoelbak PRO112 met korfplug
Kraan: Grohe Eurosmart 2 met hoge uitloop

OPTIES

• ETNA 4-pits elektrische kookplaat
• ETNA afzuigkap + bovenkastje
• ETNA geïntegreerde onderbouw koelkast
met vriesvak
• ETNA combimagnetron met
opberglade eronder (1 besteklade vervalt)
• Opstelplaats wasmachine

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Breedte 2400 mm
4 onder- en 4 bovenkastjes
2 onderkasten met besteklades
Siemens 4-pits keramische kookplaat, touchControl
Onderkast onder kookplaat met 3 lades
Quartsiet werkblad
Achter- en zijwand Quartsiet
Spoelbak QAX 210 OKG met korfplug
Kraan: Grohe Eurostyle Cosmopolitan met hoge uitloop
Siemens Studioline geïntegreerde koel-vriescombinatie
Siemens afzuigkap

OPTIES

• Siemens combimagnetron met opberglade
eronder (1 besteklade vervalt)
• Siemens Studioline vaatwasser
• Siemens geïntegreerde onderbouw koelkast
met vriesvak
• Opstelplaats wasmachine
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STANDAARD

LUXE

ZORG

BADKAMEROPTIES
Onze badkamers zijn standaard voorzien van een vrij
hangend toilet, wastafel, planchet, spiegel, kranen en
garnituur. In de badkamer worden kwaliteitstegels toegepast
tot aan het plafond. Naast een functionele en luxe badkamer
kan NEZZT de rolstoeltoegankelijke badkamer uitrusten
met diverse opties voor optimale toegankelijkheid en
zelfstandigheid.

• Vloertegels kleur antraciet,
450 x 450 mm
• Wandtegels kleur wit (RAL 9010)
glanzend, 200 x 250 mm
• Douchescherm optioneel
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• Vloertegels, 450 x 450 mm
keuze uit drie kleuren, antraciet,
grijs en beige
• Wandtegels kleur wit (RAL 9010)
glanzend of mat, 400 x 250 mm
• Douchescherm standaard
• Sanitair van Villeroy & Boch

• Vloertegels kleur antraciet,
450 x 450 mm
• Wandtegels kleur wit (RAL 9010)
glanzend, 200 x 250 mm

OPTIES
•
•
•
•
•

In hoogte verstelbare wastafel
Douchestoel
Armsteun toilet
Armsteun wc-rolhouder
Hijs-/douchestang
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HET PROCES

IN NEGEN STAPPEN NAAR
TOEKOMSTGERICHT WONEN

1
2

Vrijblijvend schetsontwerp en indicatieve prijsopgave
We maken een vrijblijvend schetsontwerp met daarbij een indicatieve
prijsopgave.

3

Voorlopig ontwerp en technische omschrijving
Als u tevreden bent met de aangeleverde stukken gaan we aan de slag met
een voorlopig ontwerp. We zoeken uit hoe het zit met de fundering, het bouw
besluit en andere eisen waar rekening mee moet worden gehouden en maken
op basis daarvan een voorlopig ontwerp en een technische omschrijving.

4
34

Interesse
U heeft een locatie tot uw beschikking en bent op zoek naar (tijdelijke)
huisvesting voor uw bewoners. Zodra uw aanvraag bij ons binnenkomt gaan
we inventariseren hoe we uw behoefte en wensen het beste kunnen invullen.

Het contract
Als u akkoord gaat met de tekeningen en de technische omschrijving,
kunnen we het contract ondertekenen.

5

De aanvraag van vergunningen
De omgevingsvergunningen worden aangevraagd en de
werktekeningen worden gemaakt om over te gaan tot productie.

6

Start productie
Zodra de omgevingsvergunning onherroepelijk is, gaan we over
tot de aankoop van materialen en wordt het gebouw in productie
gebracht in onze fabriek.

7

Plaatsing
Wanneer het grondwerk en de fundering gereed zijn, kunnen we starten
met het transport van de units naar de bouwlocatie. De plaatsing van de
units gebeurt snel en efficiënt, en kan oplopen tot wel 20 units per dag!
Een bouwwerk is binnen enkele weken wind- en waterdicht.

8

Afwerking
De units zijn zo ontworpen dat de installaties en de volledige binnenen buitenafwerking grotendeels vooraf in de fabriek zijn aangebracht.
De units worden op de locatie gekoppeld en volledig aangesloten.

9

Klaar om te bewonen
Zo’n 150 dagen na het verlenen van de omgevingsvergunning is
het gebouw klaar voor de nieuwe bewoners.
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SERVICES
Fijn wonen draait om meer dan het gebouw alleen. Als turn-key dienstverlener
biedt NEZZT een compleet pakket diensten, zodat onze klanten en bewoners
onbezorgd kunnen genieten van hun woning.
Onze flexibele services blijven passen bij de actuele behoefte en het specifieke gebouw.
Alles geregeld bij één partij, zodat u zich kunt richten op zaken waar u goed in bent.
Maintenance
We hanteren een onderhoudscontract zodat het gebouw altijd voldoet aan de
wettelijke onderhoudsverplichtingen op het gebied van brandveiligheid en elektriciteit.
Zo heeft het gebouw een lange levenscyclus en lagere exploitatiekosten.
Sure
Compleet schadedekkingspakket voor schade door bijvoorbeeld brand, storm
of diefstal.
Furnished
NEZZT biedt de mogelijkheid tot volledig ingerichte woningen, volledig klaar
voor de bewoners.
Verder biedt NEZZT aanvullende services zoals ontwerp, vergunningen,
terreinonderhoud, et cetera.
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“In Zwolle is er een groeiend tekort aan kleine,
betaalbare woningen voor urgent woningzoekenden.
SWZ heeft daarom een drietal modulaire bouwers
gevraagd met een ontwerp te komen voor een tijdelijk
wooncomplex op locatie ‘De Vlindertuin’ gelegen aan
de Mimosastraat te Zwolle. Het ontwerp van NEZZT
voor in totaal 28 wooneenheden werd als beste
beoordeeld. Het betreft een turn-key project waarbij
de woningen volledig afgewerkt en gestoffeerd zijn
opgeleverd aan zeer tevreden bewoners. NEZZT
heeft met de realisatie van het tijdelijke complex
een dynamisch antwoord gegeven op een
dynamische vraag.”

38

Mark Meulenkamp,
projectmanager Ontwikkeling
bij Woonstichting SWZ.
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TECHNISCHE OMSCHRIJVING

MODERNE
INSTALLATIE
CONCEPTEN
NEZZT biedt een up-to-date pakket aan
installatie-concepten, passend bij iedere behoefte:
van moderne Warmte Koude Opslag (WKO)
systemen tot een duurzaam ‘all electric’ concept.
Ook bieden we een economisch voordelige
oplossing die later is op te plussen naar een nieuw
installatieconcept dat voldoet aan BENG.
•		Hoogwaardige isolatie
•		Mogelijkheid tot energielabel A++
•		Mogelijkheid tot EPC 0
•		BREEAM certificering

De woningen van NEZZT zijn standaard all-electric, verplaatsbaar,
herbruikbaar en aanpasbaar. Maar bovenal zijn het gave woningen,
die comfortabel en betaalbaar zijn, en waarin bewoners ook de
keuze uit verschillende afwerkingsniveaus hebben. Ze worden
geheel naar wens uitgewerkt en geleverd, standaard conform
onderstaande omschrijving.
Algemeen
NEZZT-woningen kunnen voldoen aan het bouwbesluit nieuwbouw
wonen permanent met een EPC van < 0.4 en een EI < 0.6 (label
A++). Indien gewenst voeren we de woningen uit in BENG. Alle
woningen zijn industrieel geproduceerd, waardoor we de hoogst
mogelijke kwaliteit en maximale demontage borgen.
Ontwikkeling
De woningen worden projectspecifiek ontwikkeld. De ontwikke
lingskosten, waaronder de kosten voor de architect, het ontwerp
en de bouwvergunning zijn inbegrepen.
Casco
Het casco van de woningen is uitgevoerd met betonnen vloer
elementen en een stalen kolom- en daksysteem. De massieve,
trillingsarme, gewapende betonvloer is vlak en glad afgewerkt.
De naden tussen de vloer-elementen worden geëgaliseerd voor
de afwerking. De vloer is koudebrugvrij. De begane grondvloer
heeft een RC-waarde van 5. Alle daken zijn stalen systeemdaken.
De daken worden in de fabriek van NEZZT/De Meeuw geprodu
ceerd. De daken worden in de fabriek voorzien van een EPDM
dakbedekking. Het dak heeft een RC-waarde van 6.
Gevels
De draagconstructie van de buitenwand bestaat uit een HSBframe, waarin minerale wol als isolatie is opgenomen. De buiten
gevels hebben een RC-waarde van 4,5. De binnenzijde van de
wand is afgewerkt met een stootvaste gipsplaat. De wanden
kunnen aan de binnenzijde afgewerkt worden met glasvliesbehang
en getext in kleur. De buitenzijde van de wand wordt gevormd
door een nader te bepalen systeemgevel.
Binnenwanden
De totale dikte van de binnenwanden bedraagt 100 mm. De wanden
zijn volledig met minerale wol geïsoleerd en voorzien van stootvaste
gipsplaat. De wanden kunnen aan de binnenzijde afgewerkt worden
met glasvliesbehang en getext in kleur. De houten vloerplint wordt
geschilderd in een nader te bepalen kleur.
Plafondafwerking
De plafonds van de woningen worden afgewerkt met spack
spuitwerk in de kleur wit.
Vloerafwerking
Optioneel kan in alle woningen een harde vloerbedekking
(Formo Modul’up) worden aangebracht. Er kan gekozen worden
uit de typen / kleuren uit de bijgevoegde kleurenstaat.
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Kozijnen
Buitenkozijnen zijn onderhoudsarm uitgevoerd. Daar waar vereist
worden de buitenkozijnen uitgevoerd met ventilatieroosters en
balkonhekken (Frans balkon). Het voordeurkozijn is uitgevoerd
in hardhout in een standaardkleur. De binnendeur kozijnen zijn
uitgevoerd in staal in de kleur wit (RAL 9010), zonder bovenlicht.
Deuren
De voordeur is uitgevoerd in hardhout in een standaardkleur
met een raamopening of een spionoog. Ook wordt naast de
voordeur verlichting geplaatst. De binnendeuren zijn uitgevoerd
als opdekdeuren in kleur (RAL 9010) met een hoogtemaat
van 2315 mm. De binnendeuren zijn voorzien van een D-model
deurkruk en waar nodig voorzien van een loop-, vrij-bezet- of
europrofielcilinderslot.
Keuken
De basiskeuken is voorzien van 3 onderkasten (1700x600 mm) en
2 bovenkasten. Het keukenblad is uitgevoerd in HPL met een RVS
spoelbak. Standaard wordt de keuken voorzien van een aansluiting
voor een elektrische kookplaat, afzuigkap en koelkast. De keuken
kan uitgebreid worden volgens de bijgevoegde optielijst.
Sanitair
De woningen zijn bij oplevering voorzien van sanitair. Het
vrijhangend toilet, wastafel, planchet, spiegel en alle kranen en
garnituur in de woning worden geleverd volgens de standaard
afwerkstaat. Optioneel kan gekozen worden voor luxer sanitair
volgens afwerkstaat ‘sanitair luxe’, waarbij tevens gekozen kan
worden voor aanvullende inrichting van de badkamer.
Tegelwerk
In de badkamer worden kwaliteitstegels toegepast tot het plafond.
De vloertegels zijn standaard uitgevoerd in de kleur antraciet,
450x450 mm. De wandtegels zijn standaard uitgevoerd in de kleur
wit (RAL 9010), glanzend, 200x250 mm. Optioneel kan gekozen
worden voor luxer tegelwerk volgens afwerkstaat ‘tegelwerk luxe’.
Verwarming en warm tapwater
Onze woningen zijn standaard all-electric. Elke woning kan
optioneel worden voorzien van vloerverwarming.
Ventilatie
De woningen worden voorzien van een ventilatiesysteem
met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer, waarbij de
ventilatiebehoefte geregeld wordt door middel van CO2-sturing.
De natuurlijke toevoer vindt plaats via ventilatieroosters in of op
de kozijnen.
Elektrische installaties
De elektrische installatie voldoet aan NEN 1010 en is compleet
met groepen-verdeelkast, automaten, schakelaars en verlichting.
De woningen worden standaard voorzien van voldoende wand
contactdozen per ruimte, tevens is er een CAI-aansluiting voorzien
in de woonkamer. Naast iedere toegangsdeur is een enkelpolige
schakelaar aangebracht. Alle gebruikte elektrische materialen

hebben KEMA keur. De elektrische installaties van de woning
worden aangesloten op de automatenkast welke in de meterkast
geplaatst is. Aansluiting op het openbaar net moet worden
verzorgd door opdrachtgever.
Sanitaire installatie
Het ontwerp en het dimensioneren van de riolering geschiedt
volgens NEN 3215 en NPR 3216. Het ontwerp en het dimensioneren
van het tapwaterleidingnet geschiedt volgens de VEWIN-werkbladen
en ISSO publicatie 55.1
Riolering
De riolering wordt uitgevoerd in PVC buis met hulpstukken,
voorzien van het KOMO garantiemerk. De verbindingen worden tot
stand gebracht door middel van overgangsmanchetten. De buiten
riolering wordt gescheiden uitgevoerd en tot circa 0,5m1 buiten de
buitengevel van de woning gebracht. Aansluiting riolering op het
openbaar net moet worden gedaan door derden.
Waterleiding
De leidingen ten behoeve van de distributie van koud en warm
tapwater zijn KIWA gekeurd. De waterleiding wordt verzameld tot
in de meterkast. Watervoeding moet worden aangeleverd door
opdrachtgever op een nader te bepalen punt.
Brandwerendheid
Op het gebied van brandwerendheid zijn de basisuitgangspunten
volgens het Bouwbesluit voor permanente bouw gehanteerd.
Nadere eisen vanwege de specifieke locatie en eventuele aan
vullende voorschriften van de lokale brandweer zijn, tenzij anders
vermeld, niet inbegrepen. Alle doorvoeringen bij brandscheidende
wanden en/of compartimenten zijn brand- en rookwerend afgewerkt.
Alle binnen- en of buitendeuren in de brandscheidende wanden
en/of compartimenten zijn brandwerend uitgevoerd conform
de eisen.
Uitgangspunten grondwerk, fundering en riolering
Overtollige grond kan worden verwerkt op het terrein (= gesloten
grondbalans). Hemel- en vuilwaterafvoer worden door derden
aangesloten op een ringleiding. Op basis van voorlopige gegevens
kunnen wij een inschatting maken van de toe te passen fundering.
Op basis van sonderingen en het bijbehorende fundatieadvies
kunnen wij een definitieve funderingswijze bepalen.
Uitgangspunten algemeen
De bouwlocatie is normaal bereikbaar voor onze vrachtwagens
en kraan in verband met plaatsing van de units.
Mogelijke opties
• Buitengevelafwerking mogelijk in afwijkende kleuren
en gevelmaterialen.
• Data-/voice netwerk volgens specificaties en wensen
van de klant
• Onderhoudscontracten
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BEN JIJ
KLAAR VOOR
TOEKOMSTGERICHT
WONEN?

Postbus 18, 5688 ZG Oirschot
Industrieweg 8, 5688 DP Oirschot
+31 499 572 024
www.nezzt.nl
info@nezzt.nl
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