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Tiny Villa 50 

40 óf 50 m²

verplaatsbaar
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Tiny Villa 50 

De buitenzijde is gemaakt van Siberisch

lariks hout met geïntegreerde 

hemelwaterafvoer.

energie-efficiënt: zeer laag energie-

verbruik; woonhuiskwaliteit 

 comfortabel en functioneel

  duurzaam geproduceerd met minimale

voetafdruk 

   sleutelklaar

gebouwd in de fabriek

  Zo vanaf de vrachtwagen op de kavel 

geplaatst

 Binnen 1 dag geplaatst en snel aan te sluiten 

volgens 't plug & play principe

  

  

  

Kenmerken:

Duurzaam, betaalbaar én 

energiezuinig.

De TinyVilla 50 is gebouwd volgens de 

voorwaarden van het bouwbesluit voor 

permanente bewoning, oftewel 

Woonhuiskwaliteit. Je kunt er dus met een gerust 

hart het hele jaar in wonen.

40 m² óf 50 m² woonplezier

De Tiny Villa 50 kan worden uitgevoerd mét 

overdekt zijterras of zonder zijterras.

In het eerste geval beschik je over 40 m² 

woonoppervlak met een fijne inpandige veranda 

van 10 m². 

Maar wanneer je liever wat meer binnenruimte 

wilt, dan wordt de veranda bij de woonruimte 

getrokken. Daardoor krijg je de beschikking over 

een extra kamer. 
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Tiny Villa 50 

1 of 2 slaapkamers | wel of geen 

veranda

De Tiny Villa 50 mét veranda heeft 1 slaapkamer, 

een badkamer en een ruime living met keuken. 

Een lekker lichte leefruimte, want van alle kanten 

komt het licht binnen.

De Tiny villa 50 zónder veranda, dus met 50 m² 

leefruimte heeft niet 1, maar 2 slaapkamers. Ook 

hier kun je genieten van de grote lichtinval; royaal 

zicht naar buiten en lekker veel licht naar binnen. 

50 m² 3,9 m

bouw
oppervlakte

hoogte
buiten

10 m 5 m

lengte
buiten

breedte
buiten



Tiny Villa 50 
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Turn Key levering

Alle EcoCabins compacte woningen worden 

plug & play geleverd. De woning wordt volledig 

geprefabriceerd en compleet afgebouwd per 

vrachtwagen naar de locatie getransporteerd. 

Op locatie wordt deze houten woning middels 

een kraan op de fundering geplaatst. De 

fundering bestaat uit stelcon platen of 

schroefpalen.

 

Materialen Exterieur

De buitenzijde is gemaakt van Siberisch lariks 

hout met geïntegreerde hemelwaterafvoer. Wat 

betreft de kleur van de buitenzijde kan gekozen 

worden uit verschillende RAL kleuren of hout 

oliën. 

 

Binnen afwerking

De woning wordt standaard opgeleverd met: 

Ÿ Triple glas (A+++) 
Ÿ Elektrische vloerverwarming 
Ÿ Keuken + apparatuur (inductie kookplaat, 

koelkast, magnetron) 
Ÿ Badkamer met inloopdouche, toilet en 

wastafel. 
Ÿ Wasmachine aansluiting op plek naar keuze 
Ÿ

 

Tijdlijn

De EcoCabins Tiny Villa 50 met veranda heeft 

een productietijd van 16-20 weken.

Verzending

Het transport van de Tiny Villa 50 
vindt plaats per vrachtwagen. Gezien 
de breedte van 5 meter is het van 
belang dat de locatie bereikbaar is 
met een grote vrachtwagen. 

Middels een kraan wordt de woning 
van de vrachtwagen op de fundering 
geplaatst.  
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Tiny Villa 50 



Steenhoffstraat 49
3764 BJ Soest 
035-60 90 90 3 

www.woneninhout.nl 

Op alle leveringen en diensten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van Wonen in Hout Bv van toepassing.

contact@woneninhout.nl


