
Bouwbedrijf H.Timmerman presenteert: 

 

 



Afmetingen: 
 
Tiny House, BxL-252x782 cm binnenmaat, 283x813 cm buitenmaat. 
Veranda, BxL-270x400 cm. 
Hoogte vanaf onderkant wiel 360 cm, 270-210 cm binnenmaat. 
 

Chassis: 
 
Onderstel 2x8 meter, voorzien van 2 zware gelagerde 
landbouwassen, geschikt voor transport over langere afstanden 
(langzaam verkeer). 
4 vliegtuigbanden zorgen voor een hoge draagkracht van 2,5 ton per 
band. 

 
Vloeropbouw: 
 
12 mm cementplaat, Knauff Aquapanel 
Vuren balk 38x89 mm h.o.h 600 mm 
90 mm Minerale wol, isolatiewaarde Rc 2,5 
18 mm groene spanoplaat 
Dampdichte folie 
Pvc laminaat 
 

Wandopbouw: 
 
Keralit 143 sponningdeel, vergrijsd cedar 
Latwerk tbv ventilatiespouw 20x48 mm 
12mm spanoplaat 
Vurenbalk 38x89 mm h.o.h 600mm 
90 mm Minerale wol, isolatiewaarde Rc 2,5 
Dampdichte folie 
12 mm multiplexplaat 
 
 



Dakopbouw: 
 
Dakrand/boei, 6mm Rockpanel Antraciet Ral 7016 
Bitumen Shingles zwart 
18 mm spanoplaat 
Vurenbalk 38x89 mm h.o.h 600mm 
90 mm Minerale wol, isolatiewaarde Rc 2,5 
Dampdichte folie 
12 mm multiplexplaat 
 

Schuifpui/kiepkozijnen: 
 
Kunststof kozijnen merk Kroon, kleur Antraciet Ral 7016  
Hr++ beglazing, bij de schuifpui beide zijden gelaagd glas  
De koordbediende jaloezieën zijn in het dubbel glas verwerkt 
Horrengaaskaders voor de kleine kozijnen 
 

Keuken: 
 
Ikea Metod, front Veddinge wit 
Koelkast/vriesladen combinatie 
Heteluchtoven 
Vaatwasser 45 cm 
Inductiekookplaat 
Afzuigkap 
Werkbladverlichting 
 

Badkamer: 
 
Douchebak met cabine 90x90 cm 
Wasmeubel, 2 kranen, spiegelkast met verlichting, 100cm breed 
Hangend toilet (geurafzuiging optioneel) 
Wasmachine aansluitingen 
Elektraboiler 100 liter 



Mechanische afzuiging 
Open bergkast 
 

Elektra: 
 
Aansluiting 32A stekker, minimaal 3 x 20A 
3 fase groepenkast,  
1x hoofdschakelaar 
3x aardlekschakelaar 
10 x 16A automaatzekeringen 
1x 2/16A kookgroep 
Er wordt een aardingspen meegeleverd, gebruik verplicht. 
 

Verwarming: 
 
4x 600 Watt infrarood panelen, geschakeld door programmeerbare 
thermostaat 
 

Leven: 
 
Door een verhoging te creëren (podium), ontstond er ruimte voor 
een bedlade van 140x210 cm.  
Er kan tevens op het podium geslapen worden middels een vast bed 
of slaapbank. 
In het podium is extra bergruimte toegankelijk middels luiken. 
Naast de bedlade is een bankje verwerkt die uitgetrokken kan 
worden. Ingeschoven dient het als opstap naar het podium, 
uitgeschoven als bankje voor aan de eettafel. 
Ook in het bankje is plaats voor bergruimte. 
Meer bergruimte op een hoge stelling tegen het plafond, dit om 
zoveel mogelijk ruimte praktisch te kunnen benutten. 
 

 
 



Veranda:  
 
Chassis:  
 
2x4 meter, enkele as. 
 
Opbouw: 

 
Douglas vlonderplanken 28x145 mm 
Douglas balkhout vloer en dak, 44x95 mm 
Douglas palen/hekwerk, 100x100 mm 
 
Dak: 
 
Transparante polycarbonaat 16 mm kanaalplaten 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tot slot: 
 
Mijn doelstelling is geweest het creëren van een zo klein mogelijk 
mobiel huisje voor 2/4 personen, maar met behoud van comfort en 
bewegingsruimte. 
 
Hoewel de assen en lagers vervoer over langere afstanden zeker aan 
kunnen, wil ik toch een oplegger adviseren om grote afstanden te 
overbruggen. 
 
 



 
Mocht u nog vragen hebben, een fotoalbum of een bezichtiging 
willen, dan kunt u mij bellen of appen op mob.06-20905347 of een 
mail sturen naar info@htimmerman.nl 
 
Bedankt voor uw interesse en hopelijk tot ziens. 
 
Met Vriendelijke Groet, 
 
Henk Timmerman, 
 
Bouwbedrijf H.Timmerman 
Friese Veldweg 3 
8398 ET Blesdijke 
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