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Te koop!

Modulaire woonunit/

Tiny House
Vraagprijs:

€  46.500,- 

+31 (0)478 578 257 info@arvalismakelaars.nl

ruime woonunit/tinyhouse 



Multifunctioneel en van alle gemakken voorzien!



Wij bieden u te koop aan een comfortabele modulaire woonunit, bestaande uit twee gekoppelde tiny houses 

met een tussenstuk. Het geheel bestaat uit originele (zee)containers met een stoere industrielook! 





Er is gebruik gemaakt van extra hoge containers, ingericht met o.a. keukenblok, deuren en kozijnen zoals 

toegepast bij reguliere woningbouw. Met de her en der stoere elementen maakt dit een echt unieke 

containerwoning.





De woonunit wordt verkocht in de staat waarin het zich op dit moment bevindt, ofwel 'as is'. 





Het geheel wordt aangeboden zonder vaste standplaats. De containers zijn los te koppelen en te vervoeren 

als reguliere (zee) containers over de weg. 








Het totale woonoppervlak bedraagt circa 90m2. Dit is vergelijkbaar met de oppervlakte van een ruim 

appartement.





Vraagprijs groot Tiny House: € 29.000,-


Vraagprijs klein Tiny House: € 17.500,-


Exclusief demontage en transport





Bij interesse of vragen graag rechtstreeks bellen met Job Camps (Arvalis): 06-22536654



Vraagprijs

Vraagprijs geheel:

Vraagprijs per woonunit:

€  46.500,- excl. transport- en demontagekosten

groot Tiny House: € 29.000,- / klein Tiny House: € 17.500,-

Het geheel bestaat uit: 


- een grote woonunit met een vloeroppervlakte van ca. 60 m2


- een tussenruimte met een vloeroppervlakte van ca. 14 m2


- een kleine woonunit/tinyhouse met een vloeroppervlakte van ca. 16 m2





Diverse opties zijn bespreekbaar 






- Beide tiny houses zijn voorzien van een


  eigen toilet, kookgelegenheid, warm water,


  verwarming en elektriciteit





- De woonunit wordt zonder standplaats


  verkocht. U kunt dus zelf bepalen op welke


  plek u de woonunit gaat plaatsen. Hiervoor


  raden wij u aan contact op te nemen met


  de gemeente om te vragen wat voor u de


  mogelijkheden zijn inzake bestemmingsplan


  en vergunning.

Uniek design!  Stoer & Industrieel

Te splitsen in twee individuele Tiny 

Houses

Met grote boiler (80 ltr) voor warm 

water

Luchtkanaal afvoer/afzuiging aanwezig

Alle ruimtes elektrisch verwarmd

Woonoppervlakte te vergelijken met 

ruim appartement

Ideaal voor degene die zoekt naar een 

mantelzorgwoning, 2e woning, 

studentenwoning of tijdelijke woonunit

Kenmerken & bijzonderheden



"Industriële 
look"

Omschrijving



- Grote woonkamer á 28m2


- Ruime keuken met o.a. een vaatwasser en 4 pits


   inductie kookplaat


- Aparte ruimte voor wasmachine en droger (een


   douche zou hier ook mogelijk in zijn)


- Een separate WC


- Kantoor ruimte á 14m2, dan wel (kinder)


  slaapkamer


- (Ouder) slaapkamer met keukenblokje dan wel


   wastafel


- Ruime geheel betegelde douche en tweede WC,


  met aansluiting voor (extra) wasmachine


- Met Grohe kranen en Mosa tegels


- Tussenruimte á 14m2 ter vrije indeling













De technische ruimte bevindt zich 

achter het toilet en de wasruimte en 

is van buitenaf bereikbaar.














Aan de rechterzijde van de grote 

woonunit is nu de kleinere woonunit  

gesitueerd, aan elkaar gekoppeld met 

een tussenstuk. 






De kleinere woonunit is ingericht als 

slaapkamer/keuken en heeft een 

aparte badkamer.





De mechanische afzuiging en de 

meterkast bevinden zich in het 

bovenkastje van de keuken.


Onderin het aanrechtkastje is de 

boiler geïnstalleerd.





Plattegrond grote & kleine woonunit met tussenruimte



Plattegrond gehele woonunit







Job Camps

06 2253 6654

jcamps@arvalis.nl

Uw makelaar

De makelaars van Arvalis


Deskundig, eerlijk en resultaatgericht. Daarmee onderscheiden de makelaars van Arvalis zich in de markt. Ze 

bieden maatwerk, geven een eerlijk advies, gaan voor maximale waardevermeerdering en ontzorgen. Van 

een bespreking bij je thuis, een goede inspectie, een reële waardebepaling waarbij mogelijkheden tot 

waardevermeerdering maximaal benut worden, advies over presentatiemiddelen en het inzetten van 

marketingmiddelen tot het onderzoeken van de bouwkundige en juridische aspecten en waar nodig de inzet 

van een verkoopstylist.





Wij houden van persoonlijk contact met korte lijnen, bieden een aantrekkelijk courtage, leveren professionele 

presentaties, gaan resultaatgericht te werk en ontzorgen gedurende het hele traject.





De makelaars van Arvalis maken BuitenGewoon wonen en werken in het buitengebied mogelijk in heel 

Zuidoost-Nederland. Iedere makelaar heeft zijn eigen kennis, ervaring en netwerk. Samen met de andere 

makelaars en de adviseurs van Arvalis wordt het maximale resultaat bereikt.



Arvalis Makelaars, BuitenGewoon Goed in 

onroerend goed





In de regio Zuidoost-Nederland doen we als Arvalis 

Makelaars al meer dan 15 jaar waar we goed in zijn: 

wonen en werken in het buitengebied mogelijk maken.





Ben jij op zoek naar een landelijke woning? Arvalis heeft 

het grootste aanbod in de regio. Heb je de woning van 

je dromen gevonden maar moet er nog het een en 

ander aan gebeuren? Dan helpen de collega’s van 

ontwerp- en bouwadvies je graag verder.





Heb jij een woning in het buitengebied en ben je op 

zoek naar iets kleiners? Arvalis realiseert maximale 

waardevermeerdering bij verkoop door bijvoorbeeld de 

bestemming te wijzigen, de woning te splitsen of door 

een extra bouwkavel te realiseren. Door onze 

uitgebreide database met woningzoekenden weten wij 

bovendien welke woningen op korte termijn beschikbaar 

komen. 





Ben jij (agrarisch) ondernemer en klaar voor de 

volgende stap in je ondernemerschap? Arvalis helpt je 

graag bij het aankopen van een nieuwe locatie of het 

verkopen van je huidige locatie. Onze makelaars hebben 

de kennis en ervaring in huis die nodig is om dit soort 

complexe processen tot een goed einde te brengen.

Arvalis Roermond


Steegstraat 5


6041 EA Roermond


+31 (0)475 355 700 

info@arvalismakelaars.nl 









Arvalis Venlo


Villafloraweg 1


5928 SZ Venlo


+31 (0)478 578 257 

info@arvalismakelaars.nl 









Arvalis Maastricht Airport


Europalaan 24


6199 AB Maastricht Airport


+31 (0)43 450 5100 

info@arvalismakelaars.nl 









Arvalis Deurne


Heuvelstraat 12


5751 HN Deurne


+31 (0)493 242 133 

info@arvalismakelaars.nl
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Villafloraweg 1

5928 SZ Venlo




+31 (0)478 578 257


info@arvalismakelaars.nl

www.arvalismakelaars.nl


