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MAAK KENNIS MET
MBS GROEP

Bij de MBS Groep streven we naar innovatie, totale

heeft ons de deskundigheid gebracht die we dagelijks

ontzorging en heldere communicatie in de prefab

toepassen binnen onze acht werkmaatschappijen.

betonbouw. Van elementen zoals trappen, bordessen
en keerwanden tot nieuwbouwwijken, torens en

We staan ervoor de meest stabiele en betrokken partner

onderdelen voor de infrastructuur. Of het nu gaat om

in de prefab betonbouw van de toekomst te zijn. Zo

gestandaardiseerde of maatwerk producten; elk project

werken we dagelijks samen aan het creëren van waarde

vereist een eigen aanpak.

voor onze klanten.

Eigenlijk kan het niet snel te gek; geen kans laten we
onbenut en we zien geen risico’s maar uitdagingen. Deze
wijze van pionieren heeft ons specialist gemaakt in het
LEAN bouwen. Dit, samen met ruim 20 jaar ervaring,

Meer informatie over onze producten
en een overzicht van onze gerealiseerde
projecten kunt u vinden op:

MBSGROEP.NL
Direct contact met onze adviseurs
+31 (0) 35 588 18 88

WIJ DENKEN
GRAAG MEE EN
MAATWERK IS
BIJ ONS GEEN
PROBLEEM
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GESCHIEDENIS
MBS GROEP

Op 1 januari 2000 besloten Eric van Schaik en Wim van Looijengoed de bestaande activiteiten van hun toenmalige
werkgever over te nemen. Dit was het begin van MBS. In de daarop volgende jaren heeft er binnen MBS een toename
plaatsgevonden van diversiteit binnen de prefab betonbouw wat heeft geleidt tot de huidige situatie met acht
werkmaatschappijen waarbij het werken met prefab beton nog altijd geheel centraal staat. Deze groei getuigt van de
vele constructieve mogelijkheden en voordelen van bouwen met prefab beton. De werkmaatschappijen binnen de MBS
Groep zijn zelfstandige bedrijven met een eigen identiteit en specialiteit.

MISSIE EN VISIE
MBS GROEP
MISSIE

VISIE

Door te excelleren in de bouwketen van ontwikkeling,

Door focus te houden op ontwikkeling, automatisering

realisatie en gebruik, garanderen wij een tijdige levering

en

en een efficiënte bouw voor onze klanten tegen de

betonoplossingen te bieden voor haar klanten en weet

beste kwaliteit, prijs en service. Wij kunnen onze klanten

het voor ieder vraagstuk een oplossing te bieden. Dit

volledig ontzorgen door de engineering, productie en

doen wij met een professioneel, betrouwbaar en

montage uit handen te nemen.

betrokken team dat constant bezig is de hoogste

robotisering

streeft

MBS

ernaar

kwaliteit en de beste service te leveren.
MBS is een betrouwbare partner die samenwerkt
met de opdrachtgever. Wij denken graag mee voor
een efficiënte toepassing van prefab betonbouw bij
veelzijdige bouwprojecten en kunnen zo volledig op
maat betonoplossingen bieden.

DE MBS GROEP WIL DE
BELANGRIJKSTE SPELER IN DE
PREFABBETON MARKT ZIJN

de

beste

MBSGROEP

KERNWAARDEN
MBS GROEP

SAMENWERKEN:

INNOVATIE:

Wij geloven in de kracht van samenwerken, binnen én

Product- en procesinnovatie is een must om de ambities

buiten onze organisatie. Iedereen draagt vanuit zijn

van onze klanten te realiseren en de toekomst van onze

eigen perspectief en deskundigheid bij aan een optimale

onderneming te waarborgen. Wij volgen de nieuwe

oplossing. Onze specialisten kijken al vroegtijdig mee

ontwikkelingen nauw en kijken ook naar innovatieve en

hoe een project het beste (prefab) gebouwd kan worden.

uitdagende projecten om te realiseren.

ONTZORGEN:

DUURZAAM:

Wij ontzorgen de klant volledig door oplossingen

Prefab beton beschikt over specifieke eigenschappen

te bieden die precies aan de vraag voldoen, binnen

waardoor duurzaam bouwen bijna vanzelfsprekend

planning en budget.

is. Denk hierbij aan de lange levensduur, besparing
op energieverbruik en de beperking van afvalstoffen
tijdens en na gebruik.

KWALITEIT:
Door jarenlange expertise weten we wat werkt in
de praktijk. Wij bieden uitsluitend hoogwaardige
oplossingen

en

houden

de

kwaliteit

daarvan

nauwlettend in de gaten. Om de kwaliteitsbewaking te
borgen, hebben onze producten een KOMO en KIWA
keurmerk en zijn onze medewerkers VCA gecertificeerd.
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MBS KELDERBOUW

MBS Kelderbouw is dé specialist in het ontwerpen en

Onze specialiteit is de MBS Afzinkkelder®. Dit is een

bouwen van kelders, van klein tot groot. Wij bouwen

geïsoleerde kelder waarmee schadevrij bouwen zonder

alles, van prefab woonhuiskelders tot binnenstedelijke

bouwkuip mogelijk is. De wanden van de afzinkkelder

parkeergarages dit voor zowel particuliere als zakelijke

worden door MBS op het maaiveld opgesteld en

opdrachtgevers.

gekoppeld. Daarna wordt van binnenuit ontgraven en
trillingvrij afgezonken. Als de kelderwanden op diepte

Het

gehele

bouwproces

van

schetsontwerp,

zijn, storten wij de vloer er tussen. Uniek aan deze

vooronderzoeken, productie, bouwen van de kelder

methode zijn de grondankers en het hydraulische

inclusief bouwkuip tot aan de oplevering wordt door

systeem waarmee de kelder gecontroleerd op diepte

onze eigen mensen uitgevoerd. Wij maken zowel in het

komt.

werk gestorte als prefab kelders. De productie van de
prefab elementen gebeurt bij onze productielocatie
MBS Vianen.

SPECIALIST IN
ONDERGRONDS BOUWEN

TRADITIONELE KELDER
MBS KELDERBOUW

AFZINKKELDER
MBS KELDERBOUW

MBSGROEP

MBSGROEP

AFZINKKELDER
MBS KELDERBOUW

MBSCASCOBOUW

MBSGROEP

PREFAB BETONELEMENTEN
VOOR DE BOUW VAN CASCO’S
MBS Cascobouw neemt een vooraanstaande positie

worden

in bij de (BIM) engineering, productie en montage

betonkernactivering.

van

voorgespannen

en

traditioneel

voorzien

van

installaties,

Doordat

wij

kozijnen

en

opdrachtgevers

gewapende

het bouwproces vanaf het ontwerp tot demontage

prefab betonelementen voor de bouw van casco’s.

uit handen kunnen nemen, zijn wij de ideale allround

Wij leveren, produceren, engineeren en monteren

partner in grote en kleinere betonbouwprojecten.

betoncasco’s voor onder andere zorginstellingen,
sportlocaties, scholen en universiteiten, bedrijfspanden

Als bouwteampartner kijken we vanaf VO (voorlopig

en appartementencomplexen.

ontwerp) mee om binnen het DO (definitieve ontwerp)
met de juiste uitgangspunten te starten.

De

productie

van

de

betoncasco’s

vindt

plaats

op onze productielocatie MBS Vianen. De prefab
betonconstructies

kunnen

op

de

productielocatie

MBSCASCOBOUW

UNIVERSITEIT
TILBURG

HAGA ZIEKENHUIS
DEN HAAG

MBSHYBRIDCASCO

MBSGROEP

UW SPIL VOOR
EFFECTIEF BOUWEN
MBS Hybrid Casco is actief binnen de grondgebonden

worden. De woning hoeft op de bouwplaats enkel

woningbouwsector als leverancier van hoogwaardige

nog afgemonteerd te worden waardoor de bouwtijd

betoncasco’s waarbij de engineering en montage door

ten opzichte van traditioneel bouwen met 85% wordt

MBS Hybrid Casco zelfstandig worden uitgevoerd. De

gereduceerd. Met het Prefab Plus Systeem wordt het

productie vindt bij MBS Vianen plaats. Onder de naam

productieproces op de bouwplaats vereenvoudigd en

Prefab Plus heeft MBS Hybrid Casco in 2015 een nieuw

gestroomlijnd. Dat is het bouwen van de toekomst

woningbouwsysteem op de markt geïntroduceerd.

waarin de koper vraagt om topkwaliteit en snelle bouw

Bij woningbouw volgens het Prefab Plus Systeem

voor een zo laag mogelijke prijs en de aannemer waarde

worden woningen op onze productielocatie volledig

hecht aan een strakke uitvoering.

op maat geprefabriceerd en voorzien van installaties
(cv, ventilatie en elektra) en kozijnen met driedubbel
glas. Hierdoor kan de woning luchtdicht opgeleverd

PREFAB RIJTJESWONINGEN

MBS HYBRID CASCO

OUDDORP

VAKANTIEWONINGEN

MIDDELHARNIS

WONINGEN EN APPARTEMENTEN

MBS BETON

MBS Beton is gespecialiseerd in het toepassen van

MBS Beton kenmerkt zich door korte lijnen en

keerwanden en andere prefab betonproducten binnen

adviseurs die met u meedenken. Een eerlijk en

zowel de infra- als de agrarische sector. Binnen de

passend advies in het voortraject in combinatie met

infra gaat het veelal om standaard keerwanden voor

het leveren van een kwalitatief hoogwaardig product

het opvangen van een hoogteverschil tot speciale

is waar wij van MBS voor staan. Onze productielocaties

structuurwanden met een unieke uitstraling.

bevinden zich in Emmen en Wielsbeke (B). Wij
leveren de betonproducten af op de bouwlocatie.

Wij hebben daarnaast een ruim assortiment aan

Indien de bereikbaarheid het toelaat, kunnen onze

sleufsilowanden welke binnen de agrarische sector

betonproducten rechtstreeks vanaf de vrachtwagen

worden toegepast voor het opslaan van mais, gras en

geplaatst worden.

graan.
Benieuwd naar de mogelijkheden? Onze adviseurs zijn
MBS Beton is ook de specialist als het gaat om het

u graag van dienst met goed advies, passend bij uw

leveren

situatie.

van

vloerplaten,

waterputten,

goten

en

stapelblokken. Dankzij de variatie in afmeting en
uitvoering hebben wij voor elke situatie een passende
oplossing.

VOOR ELKE SITUATIE EEN
PASSENDE OPLOSSING

KEERWANDEN
MBS BETON

MBSINFRA

MBSGROEP

Voorzetwanden, steigers en funderingselementen

MBS Infra is gespecialiseerd in het produceren en

Indien gewenst kunnen wij u als opdrachtgever geheel

leveren van diverse prefab betonproducten voor de

ontzorgen. Wij nemen u graag het gehele traject uit

infrasector en industrie. Wij produceren onder andere

handen, van het ontwerp tot de productie en levering

prefab randelementen, voorzetwanden, poeren, balken,

en eventueel montage op de bouwplaats. We zijn erop

brugdekken

hoogkwalitatieve

gericht direct vanaf het voortraject (aanbestedings-/

betonproducten worden op onze productielocatie (MBS

ontwerpfase) met de klant mee te denken om zo tot

Vianen) geproduceerd. Wij produceren niet enkel in

een optimaal betonproduct te komen.

en

stootplaten.

Deze

serie, ook specials behoren bij ons tot de mogelijkheden.
Wat uw wens ook is, wij leveren een passend prefab
betonproduct.

PREFAB
ELEMENTEN VOOR
INFRA, INDUSTRIE EN
WATERWERKEN

UITBREIDING STEIGER VOPAK
DEKPLATEN, ONDERSLAG BALKEN

MBS SPECIALS

MBSGROEP

MBS Specials produceert een breed scala aan trappen,

Indien gewenst kan uw betonproduct worden voorzien

bordessen, balkons, galerijen en speciaal producten.

van een antislipstructuur en ook gekleurd beton

Maatwerk is voor ons geen enkel probleem. Voor het

behoord tot de mogelijkheden. Meer informatie en

creatief ontwerpen, construeren, tot in detail uittekenen,

detailtekeningen vindt u op onze website.

produceren en op de bouwplaats leveren van alle
soorten betonelementen bent u bij ons aan het juiste

Productenoverzicht:

adres.

•

Trappen

•

Blok- en stapeltreden

Wat voor prefab product u ook wenst, wij hebben de

•

Bordessen

mogelijkheden om aan uw wensen te voldoen met

•

Balkon- en galerijplaten

een betonproduct van hoge kwaliteit. Wij gaan graag in

•

Kolommen/wanden

nauw overleg met u aan de slag om te leveren wat u in

•

Speciaal producten

gedachten heeft.
Wat goed is om te weten is dat vrijwel alle vormen en
afmetingen worden geproduceerd zolang het mogelijk
is om de betonelementen over de weg te vervoeren
en speciaal transport of schuinstellingen tot de
mogelijkheden behoren.

BETONTRAPPEN IN VELE
MOGELIJKE UITVOERINGEN

BALKONS EN GALERIJEN
MBS SPECIALS

MBSGROEP

In samenwerking met CBS Beton uit Wielsbeke (België)
heeft MBS Beton een productielocatie in Emmen.
Onder de naam MBS Emmen & CBS Beton worden op
deze productielocatie keerwanden en sleufsilowanden
geproduceerd. De producten die in Emmen geproduceerd

UW BETONSPECIALIST

worden zijn met name bedoeld voor de noordelijke markt
(Noord-Nederland, Noord-Duitsland en Denemarken).

MBS Vianen is dé productielocatie van de MBS

Dit

Groep. In Vianen produceren wij een breed scala aan

mogelijkheden.

is

maar

een

kleine

opsomming

van

onze

betonproducten:
Ons team van vakkundige betonspecialisten zorgt er
•

Woningbouwwanden

dagelijks voor dat ieder prefab betonelement in de

•

Cascowanden

juiste kwaliteit op het goede moment leverbaar is. In

•

Kelderwanden

maatwerk ligt onze kracht. De vraag van de klant is onze

•

Trappen

uitdaging.

•

Bordessen

•

Balkons

•

Galerijplaten

•

Kolommen

•

Balken

•

Vloeren

•

Prefab t.b.v. infra

MBSGROEP
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WERKEN BIJ STAGE BIJ
MBS Groep

MBS Groep

Ben je op zoek naar een baan binnen de prefab

Wij zijn een erkend leerbedrijf en bieden jou als jong talent

betonindustrie, denk je dat je bij ons past en een

de kans om het vak te leren. Werken bij de MBS Groep

waardevolle bijdrage kunt leveren aan onze prefab

betekent kansen, groei en ambitie. Word jij de drijvende

betonoplossingen? Dan zie we je reactie op onze

kracht van een van onze bruisende vestigingen, of het

vacatures graag tegemoet!

brein van ons creatieve en innovatieve hoofdkantoor?

Staat jouw ideale baan niet tussen onze vacatures en

Wil jij kennismaken of werken met de mooiste prefab

ben je van mening dat je goed bij ons past?

beton projecten van Nederland? Dan zoeken wij jou! Jij

ERKEND LEERBEDRIJF
Wij leiden vakmensen op

kunt ons helpen om nog verder te groeien!
Stuur dan gerust een gemotiveerde open sollicitatie
naar werkenbij@mbsgroep.nl.

WERKEN BIJ MBS?
werkenbij@mbsgroep.nl
035 588 18 88
werkenbijmbs.nl

MBSGROEP

EEN HOGE KWALITEIT
EN EEN EERLIJK ADVIES,
DAAR STAAN WE VOOR

T: 035 588 18 88
E: info@mbskelderbouw.nl
W: mbskelderbouw.nl

T: 035 588 18 88
E: info@mbscascobouw.nl
W: mbscascobouw.nl

T: 035 588 18 88
E: info@mbshybridcasco.nl
W: mbshybridcasco.nl

T: 035 588 18 39
E: info@mbsbeton.nl
W: mbsbeton.nl

T: 035 588 18 88
E: info@mbsspecials.nl
W: mbsspecials.nl

T: 035 588 18 88
E: info@mbsinfra.nl
W: mbsinfra.nl

T: 034 734 30 20
E: info@mbsvianen.nl
I: productielocaties

T: 0591-742010
E: info@mbsemmen.nl
I: productielocaties

WERKEN bij
T: 035 588 18 88
E: info@mbsgroep.nl
W: mbsgroep.nl

T: 035 588 18 88
E: werkenbij@mbsgroep.nl
W: werkenbijmbs.nl

INFO @ MBSGROEP.NL

TEL 035 588 18 88

VOOR ELKE
SITUATIE EEN
PASSENDE
OPLOSSING

MBS Groep

Energieweg 2, 3762 ET Soest

MBSGROEP.NL

