Huisje van Hout
Mantelzorgwoningen op maat
Bij Huisje van Hout kunt u zelf uw mantelzorgwoning samenstellen.
Want welke mantelzorgwoning geschikt is zal afhangen van de
ruimte in uw tuin en de wensen van de gebruiker.
Om u daarbij op weg te helpen vindt u in deze brochure vier
voorbeelden van een indeling. Een van een huisje van 10 m2 en
twee van een huisje van 30 m2 en een huisje van 50 m2. Er zijn
echter nog veel meer afmetingen mogelijk. Wij bieden
mantelzorgwoningen van 9 m2 tot

90 m2. Een overzicht hiervan

vindt u in onze prijslijst.
Wij leveren huisjes met punt dak, hellende dak of plat dak. Voor de
afwerking binnen kunt u kiezen voor hout, maar ook voor gips of
behang. Het aantal ramen en deuren en de afmetingen kiest u zelf.
U kunt onze bouwpakketten zelf bouwen maar wij kunnen ook
sleutelkaar leveren.
Onze huisjes kunnen verplaatst worden maar ze kunnen ook een
andere bestemming krijgen, als gasthuis, tuinkantoor, hobbyruimte
enz.

Wij maken met alle plezier
een 3D tekening van uw
wensen, op basis van de
maten in onze prijslijst

Mantelzorgwoning 10 m2 (2,6 m x 4,9 m)

Als sleutelklare woning
vanaf EUR 13.200,-

Soms is de tuin en het budget beperkt. Of is eigenlijk niet meer
nodig dan een plek waar iemand zich rustig terug kan trekken.
Maar dat moet dan wel een plek zijn waar het mooi en comfortabel
is. Zowel zomers als ‘s winters.
Voor deze situatie heeft Huisje van Hout oplossingen vanaf 9 m2.
Deze huisjes zijn relatief makkelijk zelf te bouwen (eventueel
onder begeleiding van Huisje van Hout).
Hieronder vindt u een voorbeeld van een huisje van 10 m2.

Als Bouwpakket
vanaf EUR 8.600,-

Als sleutelklare woning

Mantelzorgwoning 30 m2 (4 x 7,3 m)

vanaf EUR 42.000,-

Een huis in de tuin van 30 m2 kan zonder vergunning geplaatst
worden en mag dus ook blijven staan als het huis niet meer als
mantelzorgwoning gebruikt wordt. Op deze oppervlakte past
makkelijk een aparte woonkamer, slaapkamer en badkamer.

Als Bouwpakket
(ex keuken en badkamer)
vanaf EUR 19.800,-

Mantelzorgwoning 30 m2 (5 m x 6 m)
Onderstaand wederom een huisje van 30 m2 maar iets meer

Als sleutelklare woning
vanaf EUR 47.000,-

vierkant van vorm. Als u enige ervaring met klussen of verbouwen
heeft kunt u een dergelijk mantelzorgwoning ook zelf bouwen (of
in samenwerking met Huisje van Hout).

Als Bouwpakket
(ex keuken en badkamer)
vanaf EUR 22.990,-

Mantelzorgwoning 50 m2 (6,4 m x 7,4 m)
Onderstaand een mantelzorgwoning van 50 m2. Dit ontwerp kan

Als sleutelklare woning
vanaf EUR 75.000,-

ook makkelijk groter gemaakt worden tot bijvoorbeeld 63 m2
of 70 m2. Ook bij dit ontwerp kan weer gekozen worden voor een
zadeldak of een lessenaarsdak.

Als Bouwpakket
(ex keuken en badkamer)
vanaf EUR 42.000,-

