
voor starters op de woningmarkt 
doorgroeien van S, M, L, naar XL  
nul op de meter 
duurzame materialen 
groene omgeving met urban farming 
veel indelingsmogelijkheden 
en betaalbaar 



Energie uit je gevel 

Het meest opvallende 
duurzaamheidaspect is het 
plaatsen van zonnepanelen in de 
gevels met een bij de 
architectuur passende kleur. 
Omdat alle beetjes helpen. 
Maar er is meer……. 

     Cabin4all Small 

Bouwsom incl. btw 
In de rij :          € 140.000 
Eindwoning:   € 147.500 
 
Vloeroppervlak 70 m2 
 
Constructiemethode: 
granulaatbeton en isolatie 
sandwich gevels 
 
Gevelmateriaal: 
Lariks delen, in kleur gebeitst 

Cabin4all Small 

     Energie uit je gevel 

Op het dak komen  hoog 
rendement zonnepanelen. 
En omdat zonnepanelen steeds 
beter worden en  er ook 
aandacht wordt besteed aan 
een fraai uiterlijk, zetten we 
ook zonnepanelen in de 
tuingevels.  
Omdat alle beetjes helpen……! Cabin4all is een uitbreidbare starterswoning in een rij met 0 op 

de meter. Je begint met type Small en als je meer ruimte nodig 
hebt kun je de 1e uitbreiding, Medium, bestellen, dan de 2e , 

Large en uiteindelijk de 3e,  XLarge. Cabin4all kan als  CPO 
project worden uitgevoerd. 
 
Jouw huis groeit met je mee, je kunt op je stek blijven. 
Die uitbreidingen zijn in no time  gemonteerd en de 
vergunningen liggen al klaar. Je kunt natuurlijk ook gelijk met 
een groter type starten, aan jou de keus. Cabin4all wordt 
grotendeels gemaakt van duurzame materialen. 
 
Je hebt behalve een eigen voor- en achtertuin, ook een 
gemeenschappelijke tuin, waar je met elkaar groente en fruit 
kunt verbouwen. Over duurzaamheid op de volgende pagina’s 
veel meer. 
  
Hiernaast vind je de lay-out van Cabin4all type Small. 
De begane grond en de 1e verdieping zijn ieder 35m2 groot 
tussen de zij- en buitenmuren. Je kunt de ruimtes zo open 
mogelijk houden, dat zie je op deze pagina. Maar er zijn allerlei 
indelingen mogelijk, zie Medium, Large en Xlarge op de 
volgende pagina's. 
 
Small in de rij kost bij 24 eenheden incl. btw, zonder 
grondkosten  en gemeentelijke heffingen € 140.000, een 
eindwoning kost € 147.500. 
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Energie uit je gevel 

Het meest opvallende 
duurzaamheidaspect is het 
plaatsen van zonnepanelen in de 
gevels met een bij de 
architectuur passende kleur. 
Omdat alle beetjes helpen. 
Maar er is meer……. 

     Inlands hout 

Het hout dat in Cabin4all wordt 
gebruikt, voor het houtskelet 
en voor de gevelafwerking, is 
zoveel als mogelijk inlands 
hout. Zo gaat Lariks erg lang 
mee en wordt in de gevels 
gebruikt. 

Bij Medium wordt jouw woonkamer 10m2 groter. 
De vloer wordt uitgebreid op de fundering die er al zit bij 
Small. De zijwanden van de uitbreiding zijn, omdat het 
buitenwanden zijn, uitstekend geïsoleerd en de tuingevel 
wordt gedemonteerd en verplaatst. Op het dak komt een 
balkon. 
  
Voor jouw info hebben we vanaf Medium indelingen met 
wanden en deuren getekend. Die indelingen zijn niet 
standaard, maar dienen als voorbeeld, je kunt er zelf op 
variëren. Maar let op, er zijn kosten aan verbonden. 
 
Tot de standaarduitrusting van alle typen, Small, Medium, 
Large en XLarge, horen een circulaire keuken met 
kookapparaten, vaatwasser en koelkast. Warm water komt 
uit een boiler. Vanaf Medium hebben alle typen een toilet op 
de begane grond.  
 
De badkamer heeft een wastafel met een spiegelkastje, toilet 
en douche, glazen douchescherm en een wasmachine- 
aansluiting. De keuken, badkamer en toilet zijn betegeld, alle 
wanden van het huis zijn geverfd en er ligt laminaat op de 
vloeren, met keuze uit meer kleuren en patronen. Voor de 
veiligheid hebben alle typen een brandmeldinstallatie. 
 
De uitbreiding van Small tot Medium kost incl. btw, zonder 
grondkosten en gemeentelijke heffingen € 20.000. 

      Cabin4all Medium 

Bouwsom incl. btw 
De uitbreiding:   €   20.000 
Medium  totaal  € 160.000 
 
Toegevoegd:           10 m2 
Totaal:                      80m2 
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Energie uit je gevel 

Het meest opvallende 
duurzaamheidaspect is het 
plaatsen van zonnepanelen in de 
gevels met een bij de 
architectuur passende kleur. 
Omdat alle beetjes helpen. 
Maar er is meer……. 

Cabin4all Large 

Ook bij Large wordt de verdieping 10m2 groter. 
Er worden zijwanden en een dak gemonteerd en de gevel van 
de verdieping wordt verplaatst. Het balkon van Medium vervalt, 
het franse balkon van Small komt weer terug. 
Ook op deze tekeningen wat indelingsmogelijkheden als 
voorbeeld. 
 
Over de duurzaamheid van alle Cabin4all typen. 
De meeste energiewinst is te behalen met een hele goede 
warmte- isolatie. Daarmee voorkom je dat energie weglekt.  
Dat bereiken we met gevels van hoogwaardige isolatie tussen 2 
vochtbestendige houtsnipperplaten en met ramen van 
driedubbel  glas. De gevels zijn afgewerkt met planken van 
duurzaam inlands Larikshout, in kleur gebeitst. De kleuren  op 
de plaatjes  dienen als voorbeeld. 
  
Zowel op het dak als in de gevel zitten zonnepanelen die genoeg  
opwekken om helemaal op elektriciteit te koken, wassen, 
verwarmen en warm water te produceren, all-electric. 
 
Maar als ik in Small woon en mijn buren breiden uit tot XLarge 
aan de zonkant? Dan komen mijn zonnepanelen voor een paar 
uur per dag in zijn schaduw. Daar is rekening mee gehouden, de 
energieoogst is per woonblok collectief en het gebruik 
individueel.  
  
De uitbreiding van Medium tot Large kost incl. btw, zonder 
grondkosten en gemeentelijke heffingen € 20.000. 

     Natuurinclusief 

Voor de vogels en insecten 
gaan we verschillende soorten 
behuizingen maken, we laten 
ons adviseren door een 
vogelexpert.  
Maar een mussenpot is sowieso 
een goed ding. 

       Cabin4all Large 

Bouwsom incl. btw 
De uitbreiding:   €   20.000 
Large  totaal        € 180.000 
 
Toegevoegd:           10 m2 
Totaal:                      90m2 
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Energie uit je gevel 

Het meest opvallende 
duurzaamheidaspect is het 
plaatsen van zonnepanelen in de 
gevels met een bij de 
architectuur passende kleur. 
Omdat alle beetjes helpen. 
Maar er is meer……. 

Cabin4all XLarge 

Deze uitbreiding is 35m2 groot. 
Er komt een verdieping op Large met een balkon zoals bij 
Medium.  Ook hier indelingen als voorbeeld, met een ligbad en 
washok  op de 1e verdieping en op de 2e verdieping een extra 
badkamer.  
  
Verder over de duurzaamheid van het geheel. 
In het plan is geen verharding opgenomen, de paden zijn van 
schelp en de ruimte tussen de individuele tuinen is beschikbaar 
voor urban farming, de moestuin aan huis. Het hele terrein is 
dan ook waterdoorlatend. En een enkele plek met 
speeltoestellen is ook aardig, maar dat is aan de VVE, want die 
moet je oprichten omdat Cabin4all woningen 
gemeenschappelijke voorzieningen hebben.  
  
Er komt een Cabin4all YouTube kanaal met tips en tricks voor 
duurzaam wonen en een facebook- of Instagram pagina om met 
elkaar ervaringen te delen. Als alles goed gaat zijn Cabin4all 
eigenaren de beste ambassadeurs van dit duurzame 
woonconcept.  
Om te voorkomen dat Cabins voor speculatiedoeleinden 
worden gekocht valt te denken aan een anti-speculatiebeding. 
  
De uitbreiding van Large tot XLarge kost incl. btw, zonder 
grondkosten en gemeentelijke heffingen € 60.000. 
  
Voor alle info over Cabin4all Smal t/m XLarge geldt: Wijzigingen 
voorbehouden. 

     Urban farming 

Of, in gewoon Nederlands,  
de moestuin aan huis. 
Op deze stek kun je met elkaar 
verse groente en fruit zonder 
bestrijdingsmiddelen 
verbouwen. Met een Cabin4all 
oogst je zowel energie als verse 
groente en fruit!  

       Cabin4all XLarge 

Bouwsom incl. btw 
De uitbreiding:  €    60.000 
XLarge  totaal     € 240.000 
 
Toegevoegd:           35 m2 
Totaal:                     125m2 
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