
Noordzee Résidence  
De Banjaard
Kamperland 

Tiny Houses 2 personen

roompotrealestate.nl/banjaard

•  Vrijstaand Tiny House.
• Eigentijds vrijetijdsconcept.
• Kavels van 178 - 302 m2 op eigen grond.
• Houtskeletbouw met duurzame houten gevelbekleding. 
• Badkamer met douche en toilet.
• Gasloos en voorzien van zonnepanelen.

Roompot Group

Schuverweg 2
4462 HK Goes

+31 (0)113 - 303030
realestate@roompot.nl

Disclaimer
Deze informatie is met zorg 
samengesteld en actueel op het 
moment van publiceren. Roompot 
mag eventuele (type)fouten achteraf 
verbeteren en/of wijzigingen 
doorvoeren als de regelgeving daarom 
vraagt. Aan de inhoud kunnen geen 
rechten worden ontleend.

Versie: maart 2022



Tiny Houses 
Het grootste geluk per vierkante meter

Tiny Houses zijn helemaal hip, ook 
als vakantiewoning. Je herkent ze 
aan hun superslimme indeling en 
dito opbergruimtes. Ze zijn weliswaar 
klein in volume, maar groots in 
uitstraling. De Tiny Houses passen 
bij hedendaagse maatschappelijke 
ontwikkelingen zoals minimalisme en 
duurzaamheid. Waarom meer willen, 
als een Tiny House al je wensen in 
zich heeft? Maak van elke dag een 
stranddag met jouw eigen plek om te 
slapen, eten en douchen bij de hand. 

Kom je even binnenkijken?
Het vrijstaande, gelijkvloerse 
Tiny House telt 28 m2 bruto 
vloeroppervlakte en is geschikt voor 
2 personen. Het interieur in natural 
chique houtlook. Je slaapt in een cosy 
bedstee, met de tv aan je voeteneind. 
Wil je je Netflix serie vanuit de 
living kijken? Dan flip je de televisie 
een halve slag richting de zitbank. 
De badkamer heeft een wastafel, 
regendouche en toilet. Over werkelijk 
alles is hier goed nagedacht. In de 
compacte keuken met vaatwasser, 
koelkast en combimagnetron maak 
je in een handomdraai een smakelijke 
maaltijd klaar. Die kun je natuurlijk aan 
de eettafel eten. Toch denken wij dat 
je die nóg liever buiten nuttigt, in die 
heerlijke bank op het vlonderterras. 

Plattegrond
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Wijzigingen in uitvoering of verandering op grond 
van voorschriften en instanties en/of overheden 
voorbehouden. Maatafwijkingen voorbehouden. 

Contracttekening
02-03-2022  Paraaf Verkoper: Paraaf Koper(s):

Maatvoering in mm I Formaat A4 I Schaal 1:100 

GevelaanzichtenGevelaanzichten

Tiny House 2 

LinkerzijgevelVoorgevel

RechterzijgevelAchtergevel
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