
Leven op het  water  in  luxe



Vanaf nu is recreëren of wonen op het water een groot genot in deze duurzame en luxe houseboats van TMBoats. Deze 
houseboats zijn op een geheel nieuwe wijze ontwikkeld. Er wordt namelijk letterlijk een woning naar het water gehaald. In deze 
tijden worden er strenge eisen gesteld aan de woningbouw. Daarom stellen wij ook hoge eisen aan onze houseboats. Duurzaam, 
energiezuinig, gezond leefklimaat en kwaliteit zijn aspecten die bij TMBoats hoog in het vaandel staan. Dit is te zien aan het feit 
dat de houseboat onder andere uitgerust is met een dik isolatiepakket, houten kozijnen met HR++ beglazing en dakbedekking 
met witte leislag. Het geheel is ook nog eens luchtdicht gebouwd.
Tevens is de indeling van de houseboat huiselijk te noemen. Een compacte houseboat van buiten met binnen enorm veel warmte 
en ruimte. Een balkenplafond is meer dan uniek in een houseboat, houten binnendeuren met patrijspoortjes, een ruime luxe 
keuken, een grote badkamer en zelfs een apart ruim toilet en dat alles in afmetingen die vereist zijn binnen de woningbouw. Dit 
noemen wij de volgende stap in Houseboats.

De Houseboats van TMBoats worden gebouwd in Nederland. Tot in het kleinste detail is de ervaring van de eigenaren terug te 
zien in de houseboats. Dankzij het gebruik van natuurlijke materialen straalt de boot sfeer en luxe uit waardoor u zich direct 
thuis zult voelen, en het geheel vergt weinig onderhoud. De boot is voorzien van extra dikke wanden, een stevig houten balken 
plafond en stalen frame onderstel. Hierdoor ligt hij ook dieper in het water en is hij een stuk stabieler. De houseboats zijn tevens 
CE-D gekeurd, wat inhoudt dat ze voldoen aan de richtlijnen van de Wet Pleziervaartuigen en daarom in vele jachthavens 
mogen liggen. Mooier kunnen wij het niet maken!

De volgende stap in Houseboats
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Met ouderwetse passie voor u gebouwd in Nederland
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Investeringsobject

Investeren in een TMBoat is investeren in de toekomst. 

Uniek object in uw jachthaven, uniek als 
investeringsobject, uniek om op te kunnen en 
mogen recreëren. Niet alleen een investering 
voor nu maar ook voor de toekomst.

Investeren in houseboats is een investering voor de 
toekomst. Het grote voordeel van investeren in een TMB- 
houseboat is dat de waarde op lange termijn behouden 
blijft. Dit door de keuze van duurzame en degelijke 
materialen, wat ervoor zorgt dat er te allen tijde lage 
onderhoudskosten zullen zijn en bij eventuele verkoop 
een hoge waarde behouden blijft. Daarnaast zijn deze 
houseboats uniek te noemen door de strenge eisen die wij 
als bedrijf gesteld hebben bij de ontwikkeling van deze 
houseboats. Zo zijn ze standaard luchtdicht gebouwd, 
voorzien van hoogwaardige isolatie, houten kozijnen die 
voorzien zijn van HR++ en tevens dakbedekking met witte 
leislag. Dit alles is pure luxe, wat terug te zien is in het 
gehele plaatje. Ook zorgt dit alles ervoor dat de verbruiks- 
en onderhoudskosten laag zullen zijn. Zeker als er ook nog 
eens optioneel voor een
zonnepanelen-pakket wordt gekozen. 
Zo investeren wij met elkaar in de toekomst.
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Onze Modellen

Naast onze vaste modellen bieden wij ook de mogelijkheid uw eigen 

wensen te verwerken in de houseboat. 

Uniek ontwerp, duurzaam materiaalgebruik, 
Luxe afwerking tot in detail zowel buiten als 
binnen, ruime badkamer en separaat toilet, 
ruime slaapkamers, binnen erg ruim door
de grote raampartijen en tevens een zeer 
interessante en duurzame investering.

De modellen van TMBoats zijn anders dan anders. Iedere 
houseboat heeft een doordachte indeling die het huiselijke gevoel 
van de boot kenmerkt. Daarnaast zijn ze zowel van binnen als van 
buiten voorzien van alle luxe.  

TMBoats zijn standaard voorzien van:
• Onderhoudsvrije volgeschuimde polyethyleen drijvers
• Trimaran onderstel voor betere stabiliteit
• Zwaar gegalvaniseerd stalen frame
• Hoogwaardige isolatie in vloeren en wanden
• Hardhouten kozijnen met HR++ dubbel glas
• Red cedar Rhombus gevelbekleding
• Hardstenen waterslagen
• Bitumineuze 2 laags dakbedekking met witte leislag (4 

graden koeler in de zomer)
• Terras voor en achter van extra brede composiet 

vlonderdelen
• Stalen reling zwart gepoedercoat
• Complete luxe en ruime badkamer en een afzonderlijk en 

ruim toilet.
• Complete luxe keuken met inbouwapparatuur
• Balken plafond geschilderd in mat wit Ral 9010 of Ral 9003
• Binnenwanden voorzien van glasweefsel met wafelstructuur 

gesausd in Ral 9010
• Vloerafwerking laminaat met elektrische vloerverwarming
• CE-D gekeurd
• Tot 6 jaar garantie op de hoofddraagconstructie, het dak en 

de beglazing.
• Met ouderwetse passie voor u gebouwd in Nederland
• Sleutelklaar opgeleverd. 
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TMB36eco
Lengte: 11m  

Breedte: 4.35m

TMB40eco
Lengte: 12.2m  

Breedte: 4.35m
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TMB44eco
Lengte: 13.4m  

Breedte: 4.35m

TMB48eco
Lengte: 14.6m  

Breedte: 4.35m
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TMB49eco
Lengte: 15.0m  

Breedte: 5.0m

TMB55eco
Lengte: 16.8m  

Breedte: 6.0m
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Opties

Met verschillende pakketten stelt u uw eigen houseboat samen.

TMBoats biedt naast het al ruime standaardpakket ook nog verschillende optiepakketten aan:

• Vaarpakket       
• Zonnepanelen met een 10kwh powerwall en 8kw hybrid inverter.    
• Inrichtingspakket (Bank, Eettafel, Stoelen, Fauteuil, Raambekleding) 
• Terrasinrichting (Stoelen + Tafel)     
• Beddenpakket (Matrassen, Lakens, Kussens)    
• Decoratiepakket (Schilderij, Lampen, Klok, Kussens)   
• Compleet Keukenpakket (Pannen, Borden, Bekers, Bestek, Glazen) 
• Extra opties (Kluis, Cijferslot / Sleutelkast)    

Voor de uitgebreide inhoud van deze pakketten vraag een van onze verkopers naar de voorwaarden / mogelijkheden. 
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TMBoats
TMBoats is in september 2019 opgericht door twee ondernemers: Rob Meeusen en Mark 
Mangelmans. Beiden hebben een ruim verleden in de bouwwereld. “Letterlijk een woning 
naar het water halen” was hun gedachtegang toen zij dit bedrijf inschreven bij de Kamer van 
Koophandel. Aan de woningbouw worden steeds strengere eisen gesteld. Waarom niet aan 
houseboats? Uit deze gedachten is TMBoats ontstaan en hun ideeën zijn inmiddels terug te 
vinden in de gerealiseerde houseboats.

De locatie waar de houseboats worden gebouwd vindt u in Dronten.

TMBoats: “Letterlijk een woning naar het water halen”

Onze openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag 
van 8:00 tot 17:00uur



W W W.TM BOATS .N L
 
TM BOATS B .V. 
ELLERW EG 11A
8251 R H   DRON T EN
N EDER L A N D

I N FO@TM BOATS .N L

Wilt u een van onze houseboats bezichtigen of 
graag uw wensen kenbaar maken waarmee wij uw 
droom houseboat kunnen ontwikkelen? 

Wacht niet langer en neem contact met ons op. 


