GebouwenMarkt.nl helpt u bij
het inkopen of verkopen van uw
tijdelijke gebouwen

Scholen & Onderwijs

Kantoren

Bouw & Industrie

Clubs & Verenigingen

Waarom Gebouwenmarkt.nl?
Het doel van Gebouwenmarkt.nl is om tijdelijke gebouwen die zijn afgeschreven, een tweede leven te geven. Dit doen
wij door deze gebouwen vakkundig en professioneel te renoveren en opnieuw op de markt te brengen. Na renovatie
doen onze gebouwen niet onder voor nieuw! Dankzij onze aanpak dragen wij bij aan een beter milieu, gaan we
kapitaalvernietiging tegen en blijven tijdelijke gebouwen betaalbaar.
Als de tijdelijke huisvesting niet meer nodig is wordt het gebouw vaak gesloopt, terwijl deze in veel gevallen opnieuw
gebruikt kan worden. Het slopen van tijdelijke gebouwen is kapitaalvernietiging in een tijd waarin iedereen kosten
moet besparen en waar de zorg om het milieu steeds belangrijker wordt.
Gebouwenmarkt.nl speelt hier op in door gebruikte tijdelijke gebouwen op te kopen, volledig te renoveren en weer te
verkopen of verhuren. Hierdoor krijgt de nieuwe eigenaar een tijdelijk gebouw dat zo goed als nieuw is, maar tegen
relatief lage kosten.
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Zo goed als nieuw
Omdat wij jarenlange ervaring hebben in deze markt, weten wij waar het ideale gebouw aan moet voldoen. Zo weten
we precies wat een degelijke constructie is, en welke materialen lang meegaan. Voor de renovatie van de tijdelijke
gebouwen werkt gebouwenmarkt.nl samen met het zusterbedrijf VMSE. Dit bedrijf is gespecialiseerd in demontage,
verplaatsen, turn key afmonteren en onderhoud van gebouwen. Het spreekt natuurlijk voor zich dat bij renovatie
zoveel mogelijk duurzame bouwmaterialen gebruikt worden.

Perfecte match tussen vraag en aanbod
Gebouwenmarkt.nl koopt gebouwen in en verkoopt deze. Hierdoor brengen wij een match tot stand tussen vraag en
aanbod. Wij kennen de markt en hebben een groot aanbod. Bent u dus op zoek naar een tijdelijk gebouw of wilt u uw
tijdelijke gebouw verkopen? In beide gevallen bent u bij Gebouwenmarkt.nl aan het juiste adres.

StarCabin
Gebouwenmarkt.nl is een initiatief van StarCabin. Wij zijn gevestigd in Amstelveen en hebben ruim 25 jaar ervaring met de inkoop, verkoop en verhuur van tijdelijke gebouwen voor zowel de profit als de non profit sector.
Wij verhuren en verkopen onder andere (nieuwe en gebruikte) mobiele woonunits, werkunits, bouwketen, sanitair
units, prefab accommodaties en containers. Vanuit twee opslagterreinen voorzien wij de gehele Nederlandse en
Belgische markt.
Dankzij onze jarenlange ervaring bieden wij snel betrouwbare oplossingen voor ingewikkelde ruimteproblemen.
Vele duizenden vierkante meters tijdelijke bedrijfs- en particuliere huisvesting zijn door ons geleverd, geplaatst en
aangepast.
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