DE IDEALE
WERKPLEK THUIS,
BUITEN HUIS!
Velen werken al geruime tijd thuis en wij van Haaks kunnen ons voorstellen dat je ondertussen wel toe bent aan de
ideale thuiswerkplek. Vanaf nu kan dat, want nieuw binnen het Haaks assortiment is Nano Office. De ideale thuiswerkplek thuis, buiten huis, die van alle gemakken voorzien is. Eigenzinnig ontworpen en heel doordacht.
Zo is Nano Office duurzaam gebouwd door gebruik van PEFC gecertificeerd hout. Is de buitenzijde voorzien van
thermisch verduurzaamd vuren als gevelbekleding en daardoor minimaal 15 jaar onderhoudsvrij. Het gebruik van
houtvezel isolatie draagt bij aan een aangenaam binnenklimaat. Veiligheid mag natuurlijk ook niet ontbreken, met
degelijk hang- en sluitwerk.
Nano Office heeft een natuurlijke uitstraling. Mede dankzij het gebruik van hout en de bijzondere vertakking van
het kozijn aan de voorzijde. Veel natuurlijk licht, dubbel glas, verwarming, indirecte led-verlichting... niets ontbreekt.
Nano Office is de ideale thuiswerkplek.

OVER ALLES
NAGEDACHT
Nano Office van Haaks is een doordacht concept. De bouw van campers en Nano Houses heeft ons veel geleerd
over materiaal, indeling, inrichting, onderhoud en veiligheid. Maar we houden ook wel van een tikkie eigenwijs,
het moet ook bijzonder zijn. Heeft u vragen, dan vindt u het antwoord geheid hieronder.
+ Welke voorzieningen heeft Nano Office?
	Verwarming, 5 stopcontacten, indirecte ledverlichting, hanglamp en een complete inrichting.
+ Is een Nano Office geïsoleerd?
	
Zeer goed. Er is gebruik gemaakt van houtvezel isolatie met een Rd van 3.3. En Nano Office heeft uiteraard
dubbel glas. Qua temperatuur en geluid dus ideaal.
+ Hoe wordt het verwarmd?
Door middel van een 800 Watt elektrische radiator. Optioneel kunt u ook kiezen voor een warmtepomp of airco.

+ Is Nano Office duurzaam gebouwd?
	Duurzaamheid zit bij Haaks in het DNA. Dit is een groene leidraad in het gehele proces. Steeds worden de
meest verantwoorde materialen gekozen. De onderdelen worden, als het ook maar enigszins mogelijk is, lokaal
geproduceerd en ingekocht. Deze lokale manier van ondernemen zorgt ervoor dat we snel kunnen leveren en de
lokale economie steunen. Daarnaast houdt het de voetafdruk van Nano Office klein. Nano Office is daarnaast zo
veel mogelijk biobased en volledig circulair gebouwd.
+ Welke materialen worden gebruikt?
	
Hout (PEFC gecertificeerd), houtvezel isolatie, epdm dakbedekking. De gevelbekleding is van (onderhoudsvrij)
thermisch verduurzaamd vuren. De kozijnen zijn van hout en voorzien van dubbel glas. Binnen zijn de wanden
afgewerkt met berken multiplex, die vervolgens weer behandeld is met minerale verf om het damp-open
karakter te behouden. De vloer is voorzien van OSB plaat waarna deze geschuurd en gewaxt is.
+ Hoe zit het met onderhoud?
	De gevelbekleding is minimaal 15 jaar onderhoudsvrij, de epdm dakbedekking gaat 50 jaar mee. Het schilderwerk
zou één keer in de 8 tot 10 jaar plaats moeten vinden.
+ Kan ik nog wensen/aanpassingen kenbaar maken?
	Natuurlijk kunnen wensen kenbaar gemaakt worden. En we kijken graag mee of deze ook realiseerbaar zijn. Wat
niet betekent dat Nano Office volledig op maat en naar wens aan te passen is. Het interieur dat getoond wordt,
is inclusief. Op verzoek kan hier, binnen budget, van afgeweken worden. Bij afname van meerdere exemplaren
maken we graag een voorstel dat aangepast is aan je wensen.

+ Heb ik een vergunning nodig om te plaatsen?
	
In principe niet. Regelgeving kan per gemeente verschillen, een eenvoudige check op
www.omgevingsloket.nl geeft uitsluitsel.
+ Is stroom en internet aanwezig?
Stroom en internet gaat via uw eigen netwerk. Desgewenst kan een extra wifi-punt bijgeleverd worden.
+ Zit er ook water in?
Nee, dit is een bewuste keuze. Een stukje lopen tussendoor voor een kop koffie of toiletbezoek is goed voor je ;-)
Daar blijf je fris van, en het voorkomt RSI-gerelateerde klachten.
+ Welke meubels zitten erin?
	- Cube Design zit/sta werkplek, elektrisch verstelbaar 65-130 cm. Met een blad van 140x80 cm. Voorzien van een
kabelgoot en opberglade.
- HAG Capisco bureaustoel
- Markant Energie Led lamp
- Zuiver vloerkleed
- Opbergmeubel
- Extra fauteuil van Artifort
+ Welke voorbereidingen moet ik nemen voor plaatsing / wat moet ik zelf doen?
	Plaatsing vindt plaats op vier te stellen pootjes. Hiervoor is een tegel onder elk pootje voldoende. Er dient ook
een stroomaansluiting te zijn.

+ Kansen voor werkgevers / Is het zakelijk gezien interessant?
	Efficiënt en productief werken, online werken en overleggen, minder reisbewegingen (ook goed voor het milieu
en het wagenpark van ondernemingen)... Het afgelopen jaar heeft ons geleerd dat thuiswerken prima kan en ook
na corona populair blijft. En dat maakt het voor eigentijdse en verantwoorde werkgevers dan weer interessant
om voor werknemers een ideale thuiswerkplek te creëeren. Kansen voor werkgevers dus, ook fiscaal. Je kunt
Nano Office zelfs ‘personaliseren’ met een eigen logo op de zijkant.
	Een lease constructie is ook mogelijk, informeer voor de details (richtbedrag van 370 euro per maand, na 5 jaar
overgang in eigendom).
Voor de verschillende fiscale voordelen raadpleegt u uw fiscaal dienstverlener.
+ Hoe kan ik een Nano Office aanschaffen?
Heel eenvoudig, we houden van persoonlijk contact. Bel ons gerust op 06 - 1338 7214 of stuur een mail
naar jules@haaks.camp, dat vinden we leuk!

VRAGEN OF
C O N TA C T ?
+31 6 1338 7214
jules@haaks.camp
Bezoek (op afspraak) :
Etruskenweg 17
5349 AZ, Oss

