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Welkom op het water!



Heeft u de wens om te wonen of te recreëren in een ruime woonboot voorzien van alle luxe? Bent u op zoek naar een 
kwalitatief hoogwaardige houseboat met uitstekende vaareigenschappen waarmee u onbegrensd tochten kan maken 
om de mooiste plaatsen aan het water te bezoeken?

Dan heeft u nu de oplossing gevonden: Het AquaHome

Het AquaHome is een houseboat, speciaal ontworpen voor een zorgeloos verblijf op de binnenwateren. Met uitstekende vaareigenschappen 
voegt dit AquaHome een dimensie toe aan het begrip waterrecreatie in de ruimste zin des woords. Het moderne interieur kent een 
hoogwaardige afwerking en staat garant voor een comfortabele en unieke beleving.

Uitstekende nautische eigenschappen:
Het AquaHome Comfort is een catamaran, bestaande uit twee 
drijvers met daartussen het dek waarop het woongedeelte is 
gebouwd. De totale afmeting bedraagt 12 x 5 meter. De sterke 
CE-D gecertificeerde constructie met een speciale polyester 
rompvorm zorgt voor optimale stabiliteit en is ontworpen 
om ook op snelheid te kunnen varen. Als voorstuwing wordt 
het AquaHome standaard uitgerust met 2 stuks 25 pk, 4-takt 
buitenboordmotoren (meer pk’s zijn optioneel mogelijk). In de 
drijvers bevinden zich de technische ruimtes en zijn de zoet/
grijswatertanks ondergebracht, bereikbaar via zelflozende luiken 
in het gangboord. Optioneel kunt u kiezen voor een boegschroef 
en spudpalen. Hierdoor beschikt het AquaHome over optimale 
vaareigenschappen en voortreffelijke afmeer mogelijkheden.

Uw AquaHome!
Maak een afspraak en laat u verrassen door de mogelijkheden 
en uitgebreide opties die het AquaHome biedt.
Ons team staat klaar om al uw dromen en wensen te vervullen.



Inrichting
Het woongedeelte is optimaal geïsoleerd, winterhard, comfortabel, en opgebouwd uit duurzame sandwichpanelen met geanodiseerde 
profielen. Het woonoppervlak bedraagt 4 x 9 meter en het interieur kan (optioneel) aan uw individuele wensen worden aangepast. 

AquaHome Comfort beschikt over een ruime living voorzien van een comfortabele zithoek met zicht rondom. Een schuifpui biedt 
toegang tot het ruime voordek. De open keuken is voorzien van alle nodige inbouwapparatuur. Twee slaapkamers bieden maximaal vier 
slaapplaatsen (master bedroom met 2-persoons bed, en 2e slaapkamer met stapelbed). De badkamer is luxe en compleet uitgerust met 
een ruime douchecabine, wc, wastafelcombinatie met koud- en warm stromend water en voldoende opbergruimte.

Opties
Het standaard AquaHome Comfort kan naar wens uitgebreid 
worden met de volgende optiepakketten:

           AquaHome Eco
Dit pakket zorgt voor een geringe milieubelasting en biedt een 
aantal opties die ten goede komen aan de duurzaamheid van uw 
AquaHome: een duurzame en geruisloze elektrische voorstuwing 
zorgt voor optimaal vaarcomfort en zonnepanelen zorgen voor 
de rest. Door de uitrusting met Lithium batterijen zijn er meer 
mogelijkheden met b.v. de warmwatervoorziening en elektrisch 
koken.

Levering
AquaHome Comfort is een uniek opbouwconcept, op elke 
gewenste locatie wereldwijd leverbaar en geschikt voor eigen 
verblijf of verhuur. Financiering van uw aankoop behoort tot de 
mogelijkheden.

AquaHome Custom
Informeer naar de mogelijkheden om uw eigen “Custom Build” 
AquaHome samen te stellen. We bouwen hem graag voor u.
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