




MHO Basis



MHO Basis

Specificaties MHO Basis (€ 15.750,- incl. btw)

• Afwerking buitenzijde: Hout in dubbel opzicht duurzaam: 
FSC gecertificeerd en zeer lange levensduur van 25 jaar
door speciale bewerking.

• Wandafwerking: FSC Fins vuren

• Vloerafwerking: marmoleum

• Isolatie: vloer, wanden en dak. Rc waarde ruim boven norm 
door gebruik van hoogwaardige innovatieve
(isolatie)materialen.

• Glas: dubbel HR++

• Oppervlakte: binnenmaat 4,9 m2

• Gewicht: +/- 2000 kg

• Voldoet aan alle voorwaarden van het bouwbesluit.
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MHO Plus

Specificaties MHO Plus (€ 18.695,- incl. btw)

• Neerklapbaar 2 persoons bed incl. whiteboard en 3 delig matras (€ 
1815,- incl. btw)

• Whiteboard (€ 165,- incl. btw)

• Heater (€ 538,45 incl. btw)

• Opbergrek (€ 538,45 incl. btw)

• Personalisering buitenlamp (€ 72,60 incl. btw)

Verdere upgrades voor MHO basis en MHO plus mogelijk zoals;

• Wifi set (op offerte basis)

• Airco voor koelen en verwarmen (€ 695,75 incl. btw)

• Airco installatie door erkend installateur (€ 671,55 incl. btw)

• Sedum dak (op offerte basis)



levertijd vergunning productie

fundering service plug-in

Wij streven naar 
een levertijd van 4 

tot 6 weken na 
bevestiging van de 

opdracht.

Ons basismodel is 
vergunning vrij te 

plaatsen.
Bekijk hier de 
voorwaarden.

Wij hebben het 
gehele proces in 

eigen beheer. Van 
ontwerp tot 

plaatsing. Hierdoor 
zijn wij flexibel en 

kunnen wij snel 
schakelen.

Onze MHO kan op 
harde ondergrond, 

zoals bestrating 
worden geplaatst. 
Maar ook op een 

zachte ondergrond, 
d.m.v. een uniek 

systeem met 
grondstelschroeven.

Mocht er na 
plaatsing nog iets 

niet naar wens zijn. 
Geen probleem. 
Wij komen graag 
terug om alles in 
orde te maken.

Lekker makkelijk. 
Na plaatsing hoeft 
de My Home office 
alleen nog op het 
stroomnetwerk 
aangesloten te 

worden en kun je 
direct aan het 

werk. MHO wordt 
volledig 

afgemonteerd 
geleverd en 
geplaatst.

https://myhomeoffice.nu/uploads/files/vergunningsvrij_bouwen.pdf




Wat kost My Home Office?
De prijs voor het basismodel zoals te zien is op onze website is
€ 15.750,- inclusief BTW (€ 13.015,- exclusief BTW).

Voor de levering en plaatsing maken wij graag een passende 
offerte.

Huren / leasen?
Voor zakelijke klanten hebben wij ook een huur- en leaseoplossing. 
Heb je hier interesse in neem dan contact met ons op en wij sturen 
je een aanbieding op maat.

MIJNWERKPLEK BV

Hulsweg 6 [18+25]
5866 CL  SWOLGEN

Postbus 145
8250 AC DRONTEN

info@mijnwerkplek.com

085 – 208 0012

My Home Office 

Academiestraat 14
3841 ES  HARDERWIJK

info@myhomeoffice.nu

0341 – 275860

Danny Cox
06 3099 3390

Bart Berkhout
06 2265 6273
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https://www.mijnwerkplek.com/nl/contact

