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DOELGROEP
GEKOPPELD AAN LOHAS ONDERZOEK

De eenvoudige en minimalistische levensstijl past 
goed bij de doelgroep. Verder past “vervulling 
tijdens hun leven” ook goed bij de doelgroep. 
Alles in het leven eruit halen wat erin zit!

Hier past het stukje “maken actief gebruik van het 
internet” goed bij de doelgroep. Tegenwoordig 
maakt vrijwel iedereen veel gebruik van internet 
maar deze doelgroep heeft media als belangrijk-
ste bron. De doelgroep vertrouwt volledig op het 
internet. 

Hier is het gezonde eten en maatschappelijk 
betrokken zijn erg belangrijk. Verder is het stukje 
“niet geïntresseerd in materialisme” erg belangrijk. 
Mensen die kiezen voor een Tiny House kunnen 
namelijk geen waarde hechten aan teveel spullen 
omdat hier simpelweg geen ruimte voor is. 

Het stukje creatieve beroepen/creatieve personen 
vind ik hier toepasselijk. Iemand die in een Tiny 
House gaat wonen moet een beetje creatief kun-
nen zijn om het gezellig en woonbaar te maken. 
Creatief in de zin van het zo practisch mogelijk 
inrichten. 

De familie mens geeft natuurlijk de gezins siituatie 
weer. Het kopen van biologische producten voor 
een gezond familiedieet is hier belangrijk. 
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DOELGROEp
Tiny house voor LOHAS gezin

“het gezin”

Senn Smeets

Jongen

1,5  jaar

0,70 cm 

Kim Smeets

Vrouw

28 jaar

1,75 m 

Bas Smeets

Man 

30 jaar

1,85 m 

Kim is docent biologie op 
het MBO en heeft thuis 
een plek nodig waar ze 
nog dingen voor school 
af kan werken. 

Bas een fotograaf bij een 
bedrijf. Hij heeft bij dat 
bedrijf zijn eigen studio 
en heeft dus geen extra 
werkruimte nidig in het 
Tiny House.

Ze houden beiden van 
de natuur, Netflix kijken, 
uitgaan met vrienden, 
lekker eten en samen zijn 
met het gezin. 

Senn is allergisch voor de 
huisstofmeid, hier moet 
dus rekening mee 
worden gehouden. 

Verder moet Senn vol-
doende speelruimte op 
zijn kamer hebben om 
kind te kunnen zijjn. 

Omdat Senn nog heel 
erg jong is, moet alles in 
het Tiny House veilig zijn. 
Hij moet zich niet zomaar 
aan iets kunnen bezeren 
of ergens van af vallen. 
Tegelijkertijd moet het er 
ook mooi uit zien! 
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CONCEPT

“Living big 
in a 

tiny house”
Wonen in een huis dat echt voelt als een thuis. Een huis met een unieke stijl dat door de gekozen kleuren, materialen en meubels perfect 

bij jou past en ervoor zorgt dat jij je thuis voelt.  Een bijzonder huis waarin duurzaamheid overal terug te vinden is. zowel in het 
materiaal gebruik als op functioneel gebied. Dit huis lijkt van buiten misschien wel “Tiny” maar van binnen voelt het ruim aan door de 

vele licht invallen en de lichte kleuren. Dit is een huis waarin je comfortabel met een gezin van 3 kunt wonen. 
Bij dit huis zijn duurzaamheid, vrijheid, veiligheid. functionaliteit. comfort. en stijl de belangrijkste punten. 

Dit huis is zoveel meer dan “gewoon” een tiny house, 
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een medium lichte tint van cyaan-turqouise

Koele, rustige oceaan kleur 

#65cfcb

S 1050-b40g 

RGB 101-207-203

Burnt Orange

Warme retro kleur 

#d05A1C

S 2060-Y70r

RGB 208-90-28

een medium lichte tint van oranje

Donkerdere zandkleur 

#cbb5a7

S 2005-Y80r 

RGB 203-181-167

een medium lichte tint van oranje

Lichte zandkleur

#f0e9e4

S...........

RGB 240-233-228

een medium lichte tint van oranje

Medium zandkleur

#e1d2ca

S 1502-r

RGb 225-210-202

kleuren
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vlekkenplan

Titel: vlekkenplan Casa cuadrada Datum: 27/11/2020

Naam: Veerle Leblanc Maten: in mm

Woonkamer

keuken

badkamer

veranda

slaapkamer ouders

kinderkamer

balkon

overloop

3,37 m²

2,2 m²

1,53 m
²

13,94 m²

12,12 m²

0,71 m²

0,71 m²

0,71 m
²

0,71 m
²

0,71 m
²

8,98 m²

8,27 m²

8,98 m²4,96 m²

2,19 m
²

10,35 m²

11,68 m²

2,79 m²

11,9 m²

11,78 m²

10,92 m²

6,9 m²15,54 m²

11,13 m² 4,94 m²

6,63 m²

8,51 m²

0,92 m
²

8,2 m²

1,24 m²

7,55 m²

0,8 m
²

2,88 m
²

2,88 m²

3,04 m²

0.76 m
²

1,52 m²

0,56 m
²
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plattegrond onder

Titel: Plattegrond Casa cuadrada onder Datum: 03/12/2020

Naam: Veerle Leblanc Maten: in mm
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plattegrond boven

Titel: Plattegrond Casa cuadrada boven Datum: 03/12/2020

Naam: Veerle Leblanc Maten: in mm
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technische tekening keuken

Titel: technische tekening keuken Datum: 30/11/2020

Naam: Veerle Leblanc Maten: in mm
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Technische tekening kinderkamer 

Titel: technische tekening kinderkamer Datum: 01/12/2020

Naam: Veerle Leblanc Maten: in mm
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lichtplan onder

Titel: lichtplan Casa cuadrada onder Datum: 03/12/2020

Naam: Veerle Leblanc Maten: in mm

Lamp

stopcontact

schakelaar
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lichtplan boven

Titel: lichtplan Casa cuadrada boven Datum: 03/12/2020

Naam: Veerle Leblanc Maten: in mm

Lamp

stopcontact

schakelaar
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sketchup

Titel: Sketchup Casa Cuadrada Datum: 03/12/2020

Naam: Veerle Leblanc Maten: in mm
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visualisaties
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