
Verkoopbrochure Tiny House on Wheels (THOW) 20190704/GTH - 03/2020

T E  K O O P  V O O R   D E   V A S T E   P R I J S  V A N   € 47.750,—

Doordacht en met duurzame materialen door bedrijf gebouwd Tiny House On Wheels uit 
2020. 

Afmetingen: 720 cm lang, 255 cm breed en 395 cm hoog;
3 slaaplofts met 4 slaapplaatsen;
Houten gevelbekleding, kunststof kozijnen en deuren, ramen HR++glas/ook draaikiep-
ramen en terrasdeuren, vloerisolatie houtvezel; wanden en dak: gerecyclede jute-
isolatie; dampopen;  
Emissievrij bouwmateriaal en afwerking; 
Met aansluitpunten op waternet, elektriciteitsnet en riolering; gasfles aansluiting in 
disselkast;
Infrarood verwarming, warm water middels elektrische boiler;
Royale daglichttoetreding, ruimtelijke indeling en ingebouwde opbergkasten;
Zonder staanplaats/locatie;
Beschikbaarheid: per direct (huidige stallingslocatie: Biddinghuizen).
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Verkoopbrochure Tiny House on Wheels (THOW) 20190704/GTH - 03/2020

Het THOW is gebouwd door het bedrijf Inropa 
Greenbuild (KVK 02072666); bouwjaar 3/2020. 
Type: Moonlight 800/4.

Het THOW voldoet met de breedte van 2.55 m1, 
hoogte van 3.95 m1 en gewicht van 3500 kg aan de 
normen om over de openbare weg achter een trekauto 
vervoerd te worden. Lengte: 720 cm (excl. dissel; 890 
cm incl. dissel).

THOW staat op kenteken 58-WV-LH. 
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Verkoopbrochure Tiny House on Wheels (THOW) 20190704/GTH - 03/2020

MAATVOERING LEEFRUIMTE

Het verblijfsgebied omvat de functies entree, keuken, woonkamer, badkamer; de 
oppervlakte van dit gebied is circa 16,5 m2. Excl. badkamer (incl. toilet) is de 
verblijfsruimte (entree, keuken en woonkamer) circa 14,0 m2.  
Boven een gedeelte van de verblijfsruimte bevinden zich de slaaplofts. Deze zijn elk 
bereikbaar met stabiele aan de constructie aangehaakte steektrap. De steektrappen 
kunnen op hun plaats blijven zonder obstakels te vormen in de leefruimte. De hoogte 
onder de slaaplofts is 2.10 m1/ 2.00 m1 (respectievelijk hoogte tot onderzijde vloer 
slaaploft en hoogte tot onderzijde draagbalken vloer slaaploft). 
Boven het overige deel van de verblijfsruimte, groot 7,5 m2, is de vide ruimte variërend 
van 2.80 m1 tot 3.00 m1 hoog !  

K E N M E R K E N   T I N Y   H O U S E   O N   W H E E L S

Oppervlakte 25 m2 (entree/woonkamer/keuken: 14 m2; 
badkamer/toilet 2,5 m2 / slaaplofts 8,5 m2).

Gevelbekleding douglas hout.

Isolatie Natuurlijke isolatie van houtvezel (vloer) en jute 
(wanden en dak).

Ramen kunststof; draai-kiep / kiep / vast; dubbel glas.

Deuren kunststof; toegangsdeur en terrasdeuren.

Dakbekleding EPDM.

Nutsvoorzieningen Aansluitingen op waterleidingnet, 
elektriciteitsnet en riolering.

Ruimteverwarming Infrarood panelen, 3 stuks, plafond.

Warm tapwater Elektrische boiler.

Keuken Keukenblok 180 cm breed, apparatuur: koelkast 
en gaskookplaat.

Toilet Met waterspoeling en op riolering aan te sluiten.

Trailer Vlemmix (nieuw onder THOW).

Slaapplaatsen 4 slaapplaatsen in 3 slaaplofts, 1 loft biedt 
ruimte aan een matras van 140 x 200 cm en 2 
lofts elk voor een matras van 70 x 200 cm. 
Daarnaast nog ruimte over.

Opbergruimte Diverse ingebouwde bergkasten; disselkast.

Toegang Buitentrap bij toegangsdeur en buitentrap bij 
terrasdeuren.
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Verkoopbrochure Tiny House on Wheels (THOW) 20190704/GTH - 03/2020

De inpandige breedte van het THOW is 2.34 m1. Bij deze breedte is het evenwicht 
gezocht tussen de maximale afmeting van 2.55 m1 i.v.m. vervoer van het THOW over de 
weg en de opbouw van de buitenwanden incl. de benodigde breedte van het isolatie-
materiaal.  

< steektrappen
uitstaand.

opbergkast  
circa 108 cm 
breed
en 50 cm diep     
>
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Verkoopbrochure Tiny House on Wheels (THOW) 20190704/GTH - 03/2020

SLAAPLOFTS

TECHNISCHE INFO

De bouwconstructie van het THOW is te 
vergelijken met HSB (Houtskeletbouw) 
voor vloer, wand en dak. 
Alle constructieonderdelen van de opbouw 
zijn verlijmd, genageld en/of geschroefd.
Het gebruikte hout is FSC.
De trailer bestaat uit een metalen 
constructie.
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Verkoopbrochure Tiny House on Wheels (THOW) 20190704/GTH - 03/2020

Deuren, ramen, kozijnen voldoen wat betreft inbraakwerendheid 
aan de normen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Bescherming tegen geluid van buiten: het THOW is geïsoleerd met natuurlijke materialen 
en deze hebben een hoger geluiddempend niveau hebben dan de harde kunstmatige 
isolatiematerialen. Verder is voor de geluidswering gunstig dat het THOW prefab 
opgebouwd is met een bouwsysteem met nauwkeurige aansluitingen in de detailleringen 
en aandacht voor goede kierdichting. 
De in de kozijnen ingebouwde ventilatievoorziening draagt bij aan beperking van de 
geluidsoverdracht. Het gehele THOW is uitgevoerd met ook ten aanzien van geluid, 
isolerend HR++glas. 
Wering van vocht: de badkamer bestaat uit een acrylaat douchebak (800x800mm), aan 3 
zijden omsloten met wanden (HSB-opbouw), welke zijn afgewerkt met OSMO watervaste 
verf en aan 1 zijde met een glazen draaideur.

In de buitenwand opbouw is waterkerend/ dampopen vlies toegepast van het merk Best 
Wood Solitex Fronta 0,02-0,05.
 
Luchtverversing: de kozijnen van het merk Tepasse Fenster zijn voorzien van ingebouwde 
natuurlijke ventilatie. De gehele constructie is dampopen gebouwd.  
In spuiventilatie voorzien de draai-kiepramen in ruim voldoende mate.

In de doucheruimte 
is een ventilatie-opening 
naar buiten  aanwezig.

M.b.t. het afvoeren van eventuele in de binnenlucht aanwezige schadelijke stoffen als 
gevolg van bijvoorbeeld formaldehyde-emissie en radonstraling dient opgemerkt te 
worden dat voor de constructieve plaatmaterialen voor de bodem, dak, wanden en vloer 
gebruik is gemaakt van OGB en Biopanel constructieplaten.
Dit zijn plaatmaterialen met zero-emissie. Ze zijn volledig geur-neutraal door de speciaal 
ontwikkelde lijm die geen formaldehyde, aldehyde, aceton en andere vluchtige gassen 
bevat.
Bij de binnenafwerking is emissie-vrije Osmo verf (wanden) en beits (vloer) en Kieselit Bio-
Mineraal (plafond) toegepast. 
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Verkoopbrochure Tiny House on Wheels (THOW) 20190704/GTH - 03/2020

Bescherming tegen ratten en muizen: aan de onderzijde afgewerkt met Rajasil bitumen/
rubber emulsie, aaneengesloten Douglas gevelbekleding en afdoende kozijnaansluiting.


Daglichttoetreding: indien de nieuwbouweisen voor woningbouw aangehouden worden 
voldoet het THOW ruimschoots: 4,00 m2 t.o.v. 1,40m2 !

In het THOW zijn toilet- en badruimte 
geïntegreerd.

CONSTRUCTIE EN ISOLATIE
- onderstel/vloer: OGB bodemplaat 15mm / Best Wood Multitherm Stomp houtvezel-

isolatie 40 mm / vloerplaat 12 mm. Warmteweerstand resp. 0,15 m²K/W + 1,05 m²K/
W + 0,12 m² /W = 1,32 m²K/W.

- wandopbouw: populier multiplex 12 mm constructieplaat / Nature Jute Premium isolatie 
50 mm / Douglas 18 mm halfhouts gevelbekleding.  Warmteweerstand isolatie 1,36 
m²K/W; constructieplaat en gevelbekleding: onbekend.

- dakopbouw: OGB12 mm constructieplaat / Nature Jute Premium isolatie 80 mm / EPDM 
dakbedekking. Warmteweerstand constructieplaat 0,12 m²K/W en isolatie 2,17 m²K/W;

De materialen van het THOW zijn duurzaam en milieuvriendelijk. De constructieplaten zijn 
emissie-vrij en de isolatie is natuurlijk, van houtvezelisolatie en gerecyclede jute.  
De kozijnen zijn, vanuit gewichtsoogpunt, van recyclebaar kunststof. Het glas is HR++ 
(Unitop Premium 4+4). De ramen hebben dubbele kierdichting.

RUIMTEVERWARMING
Ruimteverwarming in het THOW geschiedt met een drietal Infrarood (plafond)panelen 3 X 
500 Watt van het merk Greenheat. De IR-panelen zijn gekoppeld aan een draadloze en 
programmeerbare thermostaat. 

WATER
Het waterleidingsysteem in het THOW wordt met de wateraansluiting aan de onderzijde 
van het tiny house aangesloten op het drinkwaternet.

WARM TAPWATER
De elektrische boiler, merk/type Tesy GCU 1515 L52 RC, heeft een inhoud van 15 liter 
(voldoende voor 4 à 5 minuten douchen; opwarmtijd boiler is 23 minuten); plaats: onderin 
de kledingkast. 
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Verkoopbrochure Tiny House on Wheels (THOW) 20190704/GTH - 03/2020

KEUKENAPPARATUUR

Het THOW heeft een kooktoestel (Exquisit EGK.1SX) 
met vermogen (totaal van de 4 pitten) van 7,5 kW, 
werkend op propaan/butaan. Gasaansluiting (propaan/
butaan) met drukregelaar in de disselkast, waar ook 
plaats is voor de gasfles.

Inbouwkoelkast, merk/type Electrolux/Kallnat, 144 liter 
inhoud.

ELEKTRA
Het THOW is voorzien van een elektrische installatie met 230 V stroomvoorziening met  
2 groepen (16 Ampère) en aardlekschakelaars. 
Via een doorvoer in de bodem van de  afsluitbare kast op de dissel wordt middels een 
stroomkabel met CEE-stekker (IP44 vochtbescherming) de stroom vanaf het nuts 
aansluitpunt aangesloten op het THOW.
 
Elektraplinten en -goten (opbouw), wandcontactdozen zijn van het merk Hager; 
inbouwspots LED, incl. buitenlamp en contactdoos in disselkast.
In het THOW is in de verblijfsruimte een rookmelder aanwezig. 

RIOLERING
De afvoeren van toilet, keuken en douche komen samen op het aansluitpunt aan de 
onderzijde van het tiny house voor aansluiting op het rioolnet.
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Verkoopbrochure Tiny House on Wheels (THOW) 20190704/GTH - 03/2020

VERDERE INFORMATIEVERSTREKKING
Bouwer Inropa Greenbuild heeft met betrekking tot de documenten: 
- werktekening van het Tiny House met indeling; - constructie van de frames;- technische 
detailoverzichten; - elektraplan en - gebruikershandleiding Moonlight 800,
de voorwaarde gesteld dat deze niet aan derden verstrekt mogen worden.  
Onder dezelfde voorwaarden gaan deze documenten na overdracht van het tiny house 
over op de nieuwe eigenaar.  

OVERIG 

Bijgeleverd: DoubleLock Condor disselslot, 
SCM goedgekeurd. 

- Het tiny house is voorzien van verduisterende rolgordijnen en gordijnen voor de 
terrasdeuren.

- Aanbevolen voor transport: https://marthijs-services.nl
Transportkosten is niet in de prijs inbegrepen.
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