prijslijst

bouwpakketten (ex. btw)

inhoud
serie SkärgÅrd
Serie Fjäll
Serie saga
serie Dröm
Serie Stor

Huisje van Hout
Huisje van Hout levert houten huizen van 9 tot 90 m2 met de
standaard van Scandinavische villa’s. De huizen zijn goed
geïsoleerd zodat ze zelfs tijdens een Scandinavische winter
een comfortabel woonklimaat bieden.
Er zijn 5 verschillende series: Skärgård, Fjäll, Saga, Dröm en
Stor. Elke serie heeft een vaste breedte en twee uitvoeringen;
met een zadeldak en met een lessenaarsdak. De lengte van
de huisjes kan steeds met 1,2 m worden uitgebreid.
De kamerindeling is vrij en er is een zeer ruime keuze aan
extra’s waaronder een terras, overdekte veranda, slaapzolder,
extra ramen en glazen terrasdeuren.
In de prijslijst staan twee pakketprijzen genoemd; het “Bouwpakket BASIS” en het “Bouwpakket EXTRA”. De prijzen zijn
exclusief de bouwkosten en exclusief Btw. In de toelichting vindt
u meer informatie over de inhoud van beide bouwpakketen.

veel gekozen extra’s
toelichting bouwpakketten

Serie  SkärgÅrd

zadeldak

lessenaarsdak

breedte: 2,6 m
hoogte: 3,2 m
wand: 11 cm

breedte: 2,6 m
hoogte: 3,1 m
wand: 11 cm

Serie skärgård	   263 cm breed
Maten
m2
		

Prijs bouwpakket
basis

Prijs bouwpakket
extra

263 x 248 cm

6,5

5315

5995

263 x 368 cm

9,7

6275

7210

263 x 488 cm

12,9

7100

8295

263 x 608 cm

16		

8295

9740

615

700

Veel gekozen extra’s
Overdekte veranda 120 cm diep

Serie  Fjäll

zadeldak

lessenaarsdak

breedte: 3,2 m
hoogte: 3,4 m
wand: 11 cm

breedte: 3,2 m
hoogte: 3,2 m
wand: 11 cm

Serie fjäll	   323 cm breed
Maten
m2
		

Prijs bouwpakket
basis

Prijs bouwpakket
extra

323 x 248 cm

8		

5950 	

6685

323 x 368 cm

11,9

7510 	

8520

323 x 488 cm	

15,8

8890

10180

323 x 608 cm

19,7

10050

11625

323 x 728 cm

24		

11450

13300

665

750

Veel gekozen extra’s
Overdekte veranda 120 cm diep

Serie  Saga

zadeldak

lessenaarsdak

breedte: 3,9 m
hoogte: 3,7 m
wand: 16 cm

breedte: 4,0 m
hoogte: 3,5 m
wand: 22 cm

Serie saga	   392 cm breed
Maten
m2
		

Prijs bouwpakket
basis

Prijs bouwpakket
extra

392 x 253 cm

10		

8250

8900

392 x373 cm	

14,6

9950

10820

392 x 493 cm

19,3

11580

12670

392 x 613 cm

24		

13550 	

14860

392 x 733 cm

28,8

15300

16830

392 x 853 cm

33,5

17415

19165

Overdekte veranda  120 cm diep		

820

940

Overdekte  veranda  240 cm diep		

1640

1870

Slaapvliering  240 cm diep		

750

860

Veel gekozen extra’s

Serie  Dröm

zadeldak

lessenaarsdak

breedte: 5,1 m
hoogte: 4,1 m
wand: 16 cm

breedte: 5,3 m
hoogte: 3,8 m
wand: 22 cm

Serie dröm	   512 cm breed
Maten
m2
		

Prijs bouwpakket
basis

Prijs bouwpakket
extra

	512 x 493 cm	

25,3

14630

16495

	512 x 613 cm

31,5

16480

18745

512 x 733 cm

37,6

18815 	

21480

	512 x 853 cm

43,7

21340

24405

512 x 973 cm

49,8 	

23540

26995

512 x 1093 cm

56 		

26350 	

30205

512 x 1213 cm 	

62,2 	

29600 	

33860

512 x 1333 cm

 68		

35165 	

39820

Overdekte veranda  120 cm diep		

1050

1300

Overdekte  veranda  240 cm diep		

2100

2350

Slaapvliering  240 cm diep		

950

1130

Veel gekozen extra’s

Serie  Stor

zadeldak

lessenaarsdak

breedte: 6,4 m
hoogte: 4,8 m
wand: 22 cm

breedte: 6,4 m
hoogte: 4,3 m
wand: 22 cm

Serie stor	   644 cm breed
Maten
m2
Prijs 	bouwpakket
			
basis

Prijs bouwpakket
extra

644 x 622 cm

40			

21550

24210

644 x 742 cm

47,7 		

25920

28790

644 x862 cm	

54,5		

29100	

32685

644 x 982 cm	63,1		

34405	38450

644 x 1102 cm

71			

38155	42660

644 x 1222 cm	

78,6		43375	48345

644 x 1342 cm	86,3		

46785	52220

644 x1462 cm

50650	

56550

Overdekte veranda  120 cm diep		

1280

1420

Overdekte  veranda  240 cm diep		

2420

2840

Slaapvliering  240 cm diep		

1330

1550

94			

Veel gekozen extra’s

veel gekozen extra’s
(Extra) ramen en glazen deuren in standaard assortiment

Ramen die open kunnen, dubbel glas
kozijnmaat (bxh)	prijs
50 x 50 cm

235

80 x 80 cm

300

80 x 100 cm

345

80 x 120 cm

360

100 x 120 cm

405

Ramen, vast gemonteerd, driedubbel isolatieglas
kozijnmaat (bxh)	prijs
60 x 60 cm

205

80 x 80 cm

255

80 x 100 cm

280

80 x 160 cm

380

100 x 120 cm

350

100 x 160 cm

435

Glazen terrasdeur, enkel
kozijnmaat (bxh)

met borstwering

zonder borstwering

80 x 200 cm

890

950

90 x 210 cm

940

1010

Dubbel openslaande glazen terrasdeuren
b x h (cm kozijnmaat) met borstwering

zonder borstwering

120 x 200 cm

1450

1570

120 x 210 cm

1480

1570

150 x 210 cm

1685

1820

Er is hiernaast veel meer mogelijk. Voor afwijkende maten en andere
specifieke wensen: vraag het ons!

toelichting bouwpakketten
Bouwpakket basis
Dit complete bouwpakket bevat de basisconstructie van het huis als eenvoudig aan
elkaar te bevestigen bouwelementen (vloerbalklaag, wandmodules met plaats voor de
kozijnen, kozijn met raam/deur, dakspanten, dakbeschot, etc.). Het bouwpakket bevat
verder isolatiemateriaal, dakbedekking (shingels) en regenwaterafvoer. Een gemakkelijk
te volgen stappenplan en alle noodzakelijke onderdelen voor de montage (zoals bevestigingsmateriaal, afdichtingsmateriaal, dampfolie, onderlaagbitumen etc.) zijn ook
inbegrepen. Voor de aftimmering binnen wordt plaatmateriaal meegeleverd. Het aantal
ramen dat standaard in het bouwpakket zit verschilt per huis.
Bouwpakket extra
Dit pakket bevat het basis bouwpakket en een selectie van de meest gekozen extra’s
voor een luxere afwerking. Omdat onze huisjes heel flexibel zijn, geeft dit pakket
slechts een voorbeeld van een aantal keuze-materialen en de prijs daarvan. Heeft u
andere wensen? Vraag het ons!
De extra inhoud van het Bouwpakket EXTRA is:
• Massief grenen vloer
• Grenen schroten voor aftimmering binnen
• Dakbedekking door middel van dakpanplaten (metalen platen met dakpanrelief en
kunststof bovenlaag) in plaats van shingels.
Uiteraard kunnen wij ook zorgen voor montage en aftimmering van uw huisje.
De prijzen daarvan zijn afhankelijk van de gekozen materialen, ligging van het huisje etc.
Prijzen excl. BTW en onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
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