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Mill Home ontwerpt en produceert compacte duurzame 

woningen van de hoogste kwaliteit. Onze woningen zijn 

verplaatsbaar en worden sleutelklaar geleverd vanuit 

onze assemblagehal. Zo maken wij het mogelijk om 

comfortabel en duurzaam te wonen zonder 

energierekening!

Smart Compact Homes
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Mill Home Family
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De samenleving verandert. Meer samen met 

de natuur en meer samen met elkaar. Wij 

bouwen mee aan deze transitie. Off grid eco 

dorpen of juist groene energieneutrale 

woonwijken midden in de stad.

Het nieuwe wonen
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Hout is duurzaam, licht, goed isolerend, heeft een 

lange levensduur en geeft een geweldige sfeer. 

Bouwen met hout zorgt voor CO2 opslag en 

duurzaam houtgebruik draagt bij aan bossen 

wereldwijd.

De nieuwe houten eeuw
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Onze innovatieve panelen zijn niet alleen de basis maar 

ook de afwerking van onze woningen. Een optimale 

combinatie van isolatie, constructie, dampremmende 

lagen, hoogwaardige houten binnenafwerking van 

topkwaliteit fineer en duurzame onderhoudsvriendelijke 

gevelafwerking. 

Sandwichpanelen
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Niet alleen de onderdelen worden prefab 

gemaakt, maar de hele woning wordt 

afgebouwd in onze fabriek in Mill. Op deze 

manier kunnen we, door onze gecontroleerde 

omgeving, een hoge kwaliteitsstandaard 

garanderen.

Off-site bouwen
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De maatschappij verandert en flexibiliteit is 

belangrijker dan ooit. Onze woningen zijn 

verplaatsbaar en passen precies op een dieplader.

Verplaatsbaar
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We transporteren onze woningen in 

twee delen die op locatie in één 

dag geplaatst en aangesloten 

worden. Vandaag plaatsen is 

morgen wonen.

Plug & Play
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Mill Home Family

Begane grond

Verdieping
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Woonkamer

Keuken

Bad- 
kamer

Installaties
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Mill Home Family
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Begane grond
Het interieur is zo compact en efficiënt mogelijk ingedeeld en heeft 

alles wat je nodig hebt om comfortabel te kunnen wonen. De 

woonkamer is gecombineerd met de keuken en ligt aan een grote 

glazen gevel. De badkamer heeft een douche, toilet en wastafel en 

berging met ruimte voor een warmtepomp en wasmachine. In de 

slimme houten trap zit een koelkast, garderobekast en berging 

verwerkt.

Interieur
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Mill Home Family
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Exterieur
De Family heeft een stoer en modern karakter icm een 

tijdloze  hoofdvorm en architectuur. Het 45 graden dak 

met de overstek geeft het huisje een stijlvol en elegant 

karakter maar met materialen van nu zoals het 

geïntegreerde zonnepanelen dak.
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Jouw Family 
Samenstellen
Alle opties op een rij
Het samenstellen van een family werkt bij Mill Home 

als bij een autofabrikant. We werken vanuit een 

standaard model waar je verschillende onderdelen aan 

kunt toevoegen. Zo kun je de woning samenstellen die 

perfect bij jouw wensen past.

Achterin de brochure vind je een offerteaanvraagformulier 

met alle opties en prijzen op een rij. 

Blauwe vinkjes zijn onderdelen die standaard in de Family 

aanwezig zijn. 

Bruine vinkjes zijn opties.
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1 Orientatie

2 Ramen & deuren

3 Gevelafwerking

4 Binnenafwerking

5 Keuken

6 Trap

7 Badkamer

8 Verdieping

9 Installaties

10 Verlichting & Elektra

11 Offerte aanvraagformulier

Inhoud
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Waar wil je parkeren? 
Wat is een handige route om 

van de auto of fiets naar je 

voordeur te komen? 

Waar moet je op letten?
Oriëntatie

De zon 
De meest gunstige situering 

voor de family is met de 

voorgevel pal naar het zuiden 

of naar het noorden. Het kan 

dus soms handig zijn je 

woning een beetje te draaien. 

Voordeur gericht naar de straat 
Creëer een logische route vanaf 

de weg naar de voordeur. 

Family (Rechts)  

Voordeur aan de 

rechterzijde 

Family (Links)  

Voordeur aan de linkerzijde 

Glazen gevel gericht naar de voortuin 
Wanneer je glazen gevel richt op de voortuin 

kun je de family het beste wat dieper in de 

kavel situeren. Je voortuin is de buffer tussen 

jouw woning en de openbare weg. Zorg dus 

voor voldoende afstand. 

Glazen gevel gericht naar de achtertuin 
Wanneer je glazen gevel richt op de achtertuin 

heb je vaak het meeste privacy. Richt de 

glazen gevel naar het mooiste uitzicht van de 

tuin zodat je er het meest van kan genieten 

vanuit je woonkamer. 

1 | Oriëntatie
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Waar komt de voordeur? 
Standaard zit de voordeur aan de rechterzijde 

van de woning. Maar het kan goed zijn dat het 

beter is de woning te spiegelen zodat deze 

zich aan de linkerzijde bevindt. De gehele 

woning wordt dus inclusief trap, badkamer, 

keuken wordt dan gespiegeld. 

Family Rechts 

Vo
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nt

Rechterzijgevel

Entree

Linkerzijgevel

A
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De voordeur

Family Links

Vo
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Rechterzijgevel

Linkerzijgevel

A
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Entree

Voordeur links Voordeur rechts

!!

1 | Oriëntatie
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2 | Ramen & deuren
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Voorgevel Rechterzijgevel

Achtergevel
Linkerzijgevel

Standaard 
In de afbeelding is de basis opstelling ramen & 

deuren te zien. Op de begane grond bevindt zich 

een glazen gevel met een vast kozijn, 4 

openslaande ramen en een voordeur. Op de 

verdieping bevindt zich in beide kamers een groot 

raam en 2 grote dakramen boven de brug. 

Alle buitendeuren, kozijnen en raamopeningen 

zijn altijd zwart afgelakt (RAL 9005). 

Ramen & deuren
De gevelindeling van de begane grond is aan 

te passen voor meer daglicht of uitzicht. Op de 

volgende pagina zijn alle gevelopties te zien.

!

!

Opties 
Op de volgende pagina bevinden zich alle 

mogelijke gevelopties

2 | Ramen & deuren
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Vooraanzicht Rechterzijaanzicht

LinkerzijaanzichtAchteraanzicht

+5600

+3300

Peil=0

+5600

+3300

Peil=0

Aanzichten

2 | Ramen & deuren
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2 | Ramen & deuren
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Achtergevel
Linkerzijgevel

Voorgevel
Rechterzijgevel

Kozijn met 
vaste ramen

Openslaande 
deuren

Geen raam

Schuifdeur

Klein raam
588x822 588x1656

Lang vast raam Glazen deur

Opties Voorgevel

Opties Rechterzijgevel en Linkerzijgevel

Kozijn met 
vaste ramen

Openslaande 
deuren Schuifdeur

Loopdeur standaard links

De blauwe vlakken geven aan waar opties mogelijk zijn.

! !!

! ! !

! ! !

!

Family Rechts2 | Ramen & deuren
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De gevelafwerking is gemaakt van Tricoya®. Deze toplaag is 

vormvast en heeft een gegarandeerde levensduur van 50 jaar, 

zelfs onbehandeld in de buitenlucht. Tricoya bestaat uit 

geacetyleerde houtvezels die onder hoge druk en temperatuur 

zijn samengeperst. Hierdoor valt het in duurzaamheidsklasse 1 

(vergelijkbaar met teakhout) en gaat het extreem lang mee.

Tricoya®

3 | Gevelafwerking
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Leem Steen ZwartOnbehandeld Hout

Gevelafwerking

! ! ! ! !

Doordat Tricoya® dimensie-stabiel is gaat de verf veel langer mee. Hierdoor is de 

buitenzijde vrijwel onderhoudsvrij. Standaard leveren we de onderverdieping van 

de Family onbehandeld maar we kunnen de gevel in onderstaande natuurlijke 

tinten dekkend schilderen. De bovenverdieping wordt altijd dekkend zwart 

uitgevoerd in verband met de aansluiting met het dak.

3 | Gevelafwerking

22



© Mill Home

De Warmte 
van Hout

4 | Binnenafwerking
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4 | Binnenafwerking
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Vloerafwerking !! Werkvloer Afwerkvloer naar keuze

Standaard wordt de Family geleverd 

met een werkvloer op de begane 

grond en de verdieping. Zo kunt u 

zelf een afwerkvloer selecteren in 

onze showroom die precies past bij 

uw wensen.

We hebben diverse topvloeren 

in ons assortiment waaronder: 

- Laminaat vloeren 

- Vinyl vloeren 

- PVC vloeren 

- Marmoleum 

- Kurk

Bekijk ons ruime assortiment 
afwerkvloeren in onze 
showroom in Mill
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4 | Binnenafwerking
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Binnenafwerking

3

2

5

3. Binnendeuren !

Zwart 

Gelakt 

RAL 9005

Standaard leveren we de binnendeuren 

onbehandeld. We kunnen alle deuren ook 

aflakken in zwart. Dat geldt dan voor alle deuren 

in de woning. Alle kozijn-frames worden 

standaard zwart afgelakt.

!

Onbehandeld 

Okoume

!

Blank 

Gelakt 

Okoume

2. Achterwand keuken
Standaard leveren we de achterwand van de 

keuken onbehandeld. We kunnen deze blank, 

wit of zwart aflakken. Advies is om een 

spatscherm achter de kookplaat te gebruiken 

om de achterwand schoon te houden.

!!

Onbehandeld 

Okoume

Blank 

Gelakt 

Okoume

!

Zwart 

Gelakt 

RAL 9005

Standaard leveren we de 

binnenwanden onbehandeld. 

We kunnen alle binnenwanden 

blank aflakken.

1. Binnenwanden ! !

Onbehandeld 

(Saus klaar)

Blank 

Gelakt 

Okoume

1

Standaard leveren we het plafond 

van de woonkamer en keuken 

onbehandeld (saus-klaar).

5. Plafond woonkamer 
en keuken ! !

Cremewit 

Gelakt 

RAL 9001

Onbehandeld 

(Saus klaar)

! !

4

4. Deurbeslag binnendeuren !

Zwart 

Deurbeslag

Standaard is al het deurbeslag RVS. 

Optioneel is zwart deurbeslag mogelijk.

!

RVS 

Deurbeslag
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5 | Keuken
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5 | Keuken

Basis keuken Specificaties Opties

! HPL werkblad ! Etna inbouwkoelkast in trapkast

! RVS spoelbak ! Frontkleur naar keuze

! Mengkraan chroom ! Keuze werkblad

! Besteklade ! Greep keuze

! Zwarte mengkraan

! Zwarte spoelbak

! Zwarte Quooker

450 600 450 600

27

2170
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Specificaties Opties

! HPL werkblad ! Etna inbouwkoelkast in trapkast

! RVS spoelbak ! Frontkleur naar keuze

! Mengkraan chroom ! Keuze werkblad

! Besteklade ! Greep keuze

! Recirculatieafzuigkap ! Zwarte mengkraan

! Etna Oven ! Zwarte spoelbak

! Etna inductiekookplaat ! Zwarte Quooker

! Etna Vaatwasser

5 | Keuken

Luxe keuken

2170

450 600 450

650

600

450
17

03
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Specificaties Opties

! HPL werkblad ! Etna inbouwkoelkast in trapkast

! RVS spoelbak ! Frontkleur naar keuze

! Mengkraan chroom ! Keuze werkblad

! Besteklade ! Greep keuze

! Recirculatieafzuigkap ! Zwarte mengkraan

! Etna Oven ! Zwarte spoelbak

! Etna inductiekookplaat ! Zwarte Quooker

! Etna Vaatwasser

5 | Keuken

Luxe keuken met bar

3100

450 600 450

650

600

450

17
03

12
69

600

650
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5 | Keuken
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5 | Keuken

Greep

!!!!!!

Kleur front

!!!! !

31
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5 | Keuken

Werkblad HPL

Werkblad Composiet

!!!! !

! ! ! ! !

32

Bij een composiet werkblad altijd een onderbouw spoelbak
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5 | Keuken

!! !

Kraan

Quooker Flex COMBI ZwartZwarte mengkraanMengkraan chroom

Spoelbak

!!

RVS spoelbak met zeefkorfplug Zwarte spoelbak met zeefkorfplug

40x40cm 40x40cm

Zwarte spoelbak met zeefkorfplug

40x50cm

!

33
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5 | Keuken

Apparatuur

Standaard apparatuur pakket (Etna)

Luxe apparatuur pakket (Siemens)

!

!

Design Afzuigkap
(60 cm)

34

Volledig geïntegreerde vaatwasser
(45 cm)

Magnetron met oven
(59 cm)

Inductiekookplaat
(59 cm)

EtnaEtna Etna Bomann

Design Afzuigkap
(60 cm)

Volledig geïntegreerde vaatwasser
(45 cm)

Magnetron met oven
(59 cm)

Inductiekookplaat
(59 cm)

SiemensSiemens Siemens Bomann
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6 | Trap

!

! Standaard trap

Trapkast met koelkast

De Family is standaard uitgerust 

met een houten wenteltrap 

(onbehandeld) met leuningen en 

balustrade.

Deze speciale trapkast past 

perfect onder de trap zodat je de 

ruimte onder de trap kunt 

gebruiken als garderobe en 

berging. Daarnaast komt deze 

met een grote koelkast met 

vriesvak met daaromheen een 

open vakkenkast, lade en een 

diepe kast met deur. De koelkast 

is Etna of Siemens afhankelijk 

van welke keuken optie is 

gekozen.

Garderobe/ berging

Koelkast met vriesvak

Open vakkenkast

Kast

Kast

Lade

35

!! !

Cremewit 

RAL 9001 

Afgelakt

Zwart 

RAL 9005 

Afgelakt

Onbehandeld

!

Gegrond 

Onafgewerkt

De trapkast wordt geleverd in 

dezelfde afwerking en kleur als 

de trap.
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7 | Badkamer
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7 | Badkamer
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Standaard badkamer Luxe badkamer

Kleur

Dark

! Light

Specificaties Opties

! Design Hangtoilet ! Wasmachine aansluiting

! Wastafel met design meubel ! Nebia by Moen shower zwart

! Design mengkraan (chroom) (waterbesparende neveldouche)

! Douche met geleider (chroom) ! Zwarte design mengkraan

! Douchebak ! Zwarte douche met geleider

! Inbouwnis met Okoume legplanken

! Glazen douche deur

! Vloerverwarming

Kleur

! Dark

Light

Specificaties Opties

! Hangtoilet ! Wasmachine aansluiting

! Wasbak ! Zwarte design mengkraan

! Mengkraan (chroom) ! Zwarte douche met geleider

! Douche met geleider (chroom)

! Douchebak

7 | Badkamer
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Plafond is standaard wit afgewerkt (RAL 9001). 

De afwerkvloer is standaard vinyl licht grijs.
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8 | Verdieping

39



© Mill Home

8 | Verdieping
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8 | Verdieping

Enkele slaapkamer Dubbele slaapkamer

Schotkast rechts 

(8 deuren)

!

! Schotkast links (6 deuren) Schotkast rechts 

(6 deuren)

!

Schotkast links 

(8 deuren)

!

Wand met loopdeur!

! Wand met loopdeur

! Balustrade

41

De bovenverdieping kan op verschillende manieren worden 

ingedeeld. Standaard is de family uitgevoerd met een enkele 

slaapkamer en een werkkamer met 1 schotkast vanwege de 

omvormer en de ventilatieunit. Als optie kan je kiezen voor 

extra schotkasten of een extra slaapkamer in plaats van een 

werkkamer.

Vide dicht!

Eiken lamellen 

Balustrade afwerking

!

!!

Onbehandeld 

Okoume

Blank 

Gelakt 

Okoume

Schilderwerk 

binnenwanden
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8 | Verdieping
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8 | Verdieping
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9 | Installaties
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Koeling & verwarming Type Specificaties

! Airco/ verwarmingsunit Toshiba RAS-B13J2KVSG-E1 Koeling 3,5 kW / verwarming 4,2 kW

! Design Airco/ verwarmingsunit Toshiba RAS-13J2AVSG-E1 Koeling 3,5 kW / verwarming 4,2 kW

! Vloerverwarming begane grond Met thermostaat 2100 watt

! Vloerverwarming (luxe) badkamer Met thermostaat 270 watt

Water

! Doorstroomboiler Stiebel Eltron DCE 11/13 11 kW (380v)

Ventilatie

! Ventilatiebox Itho Daalderop CVE-S CO2 Optima Inside

Alles in 1 (Koeling, verwarming, water en ventilatie)

! Warmtepomp/ ventilatieunit Nilan Compact S

Elektra & Solar

! Omvormer GOODWE GW5K-DT 5000 watt

! Zonnepanelendak 140 Wp 7280 Wp verdeeld over 2 daken 52 zonnepanelen

! Meterkast Hager 6 groepen, 1 aparte kookgroep,          
1 krachtstroomgroep en 1 groep voor de 
zonnepanelen

Installaties
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10 | Verlichting & Elektra

4x  Inbouwspot zonder lamp

5x  Verlichtingspunt zonder lamp

11x  Dubbel stopcontact

10x  Enkel stopcontact

Airco buitenunit

Begane grond Verdieping

Airco binnenunit

2x  Rookmelder

Smart verlichtingspakket!

!

5x Opbouwspot GU10 Warm white 

4x GU10 Warm White (inbouwspot)

2x Wandschakelaar zwart 

met dimmer 

3x Afstandbediening 

Bridge voor app besturing

Verlichting & elektra
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