Exclusieve houseboats die een compacte buitenmaat
combineren met opvallend veel binnenruimte

Maak kennis met de MarinHome
uw plekje aan het water
MarinHome 32 Tiny
MarinHome 32 ECO
MarinHome 54 Basic
MarinHome 54 Comfort
MarinHome 54 Prestige designed by Jan des Bouvrie
MarinHome 78 Comfort
MarinHome 84 Comfort
MarinHome 84 Prestige designed by Jan des Bouvrie

Echt vakantiegevoel
We zetten een nieuwe standaard in
recreëren op het water met deze
duurzame design houseboats.
MarinHomes zijn volledig nieuw
ontwikkelde exclusieve houseboats, die
een compacte buitenmaat combineren
met opvallend veel binnenruimte. Alle
MarinHomes bieden ruimte aan twee
tot acht personen en
passen in bijna iedere standaard
jachthavenbox. Daarmee zijn deze
houseboats echt een ideale basis voor
recreatie op en aan het water.
De MarinHome is de perfecte
investering voor recreanten die graag
op het water vertoeven, slapend met
het geluid van kabbelend water,
ontwakend bij de klanken van een fuut
en uitkijkend naar een horizon. Hoe
ver van huis moet je zijn, om een écht
vakantiegevoel te krijgen. Nooit verder
dan de ligplaats van uw MarinHome.

Elke MarinHome is een echte boot. De
riante woonruimte is gerealiseerd op
een solide aluminium casco. Dankzij de
maritieme uitstraling past de MarinHome fraai in iedere jachthaven.
Doordat de MarinHome als een volwaardige boot geproduceerd wordt voldoet
de boot aan de richtlijn Wet Pleziervaartuigen en hoeft er voor de boot geen
vergunning aangevraagd te worden. Dat
zorgt ervoor, dat er heel gemakkelijk
een ligplaats voor deze houseboat gevonden kan worden. En ook de compacte buitenmaat helpt daar uiteraard aan
mee. De MarinHome voelt zich thuis in
iedere jachthaven en hoeft dus ook niet
jaar in jaar uit in hetzelfde watergebied
te liggen. Verhuizen was nog nooit zo
makkelijk: nu de Maas, over vijf jaar
Friesland? Het kan. Kom daar maar eens
om bij een regulier vakantiehuisje.

Wie woont op het water wil de vrijheid,
de haven en het water ervaren: de voorbij
varende schepen, de rietkragen aan de
horizon en de zonsondergang.
Daarom biedt de MarinHome een
woonkamer met haast louter glas met
daarvoor een comfortabel zonnedek.
Bovendien kan op het dak van de
MarinHome Comfort een zonneterras
gerealiseerd worden. Dat biedt alle
ruimte voor een gezellige barbecue.
Voor alle acht de types MarinHome
geldt dat zij bijzonder hoogwaardig zijn
afgewerkt. Zowel aan de binnenzijde
als aan de buitenzijde. Dat zorgt voor
zorgeloos gebruik en bovendien voor
zeer lage onderhoudskosten. Zo is de
MarinHome volledig afgestemd op de
vocht- en windbelasting die u in onze
wateren kunt verwachten.

MarinHome
Een nieuwe standaard in wonen op het water
De MarinHome is verkrijgbaar als:
• MarinHome 32 Tiny
• MarinHome 32 Tiny ECO
• MarinHome 54 Basic
• MarinHome 54 Comfort
• MarinHome 54 Prestige
• MarinHome 78 Comfort
• MarinHome 84 Comfort
• MarinHome 84 Prestige
De MarinHome Prestige is
ontworpen door Jan des Bouvrie

Gielissen Shipyard
De scheepswerf van Gielissen Shipyard
vindt u in Helmond. Daar wordt met
toewijding en vakmanschap gewerkt
aan de houseboats. De werf bestaat
inmiddels twintig jaar en heeft in de
jaren een ontwikkeling doorgemaakt
van jachtbouw naar ‘houseboats’.

Keuze
Gielissen Shipyard biedt een brede
variëteit aan houseboats. Van de zeer
energiezuinige ECO, tot een designboat
door Jan des Bouvrie of bijvoorbeeld de
MarinHome 54 Basic, die voor weinig
geld zoveel biedt, dat rendabel
verhuren erg makkelijk wordt.

9 meter

3,5 meter

MarinHome 32 Tiny
Compact, compleet en fraai

Met prints kunnen we de MarinHome Tiny
voor u geheel naar uw wensen
personaliseren. Vraag naar de vele
mogelijkheden.

MarinHome 32 Tiny
De MarinHome 32 Tiny is de
jongste telg uit een mooie familie
MarinHomes. Ook in deze boot
herkennen we het vakmanschap
van Gielissen Shipyard in elk detail.
Dit compacte tweede huis is een
plaatje in de haven en tegelijkertijd
een duidelijk statement:
less is more.

Tiny houses mogen zich in een enorme
populariteit verheugen.Gielissen
Shipyard heeft dit concept, dat zich
kenmerkt door een bescheiden formaat,
bescheiden energieverbruik en een
zeer doordachte indeling, vertaald
naar het water. De MarinHome 32 Tiny
is de meest compacte boot binnen
de MarinHome-familie, maar doet in
afwerking, comfort en woonplezier
zeker niet onder voor de grote broers.

•
•
•
•
•
•
•
•

Ponton uit aluminium
Aluminium reling
Sandwichpanelen vloer en dak
Vaste walaansluiting voor elektra,
water en riool
Geïsoleerde wanden
Terras voor en achter
Aluminium buitenkozijnen
Volledig afgewerkt met plinten
en wandafwerking, Infraroodverwarming en compact keukenblok

De MarinHome 32 Tiny beschikt over
een half overdekt voordek. Via een
schuifdeur bereikt u de woonkamer met
een open ‘keuken’ die bestaat uit een
slim en compact keukenblok met
kookpit en een koelkast. Het halletje
brengt ons naar de slaapkamer met
optioneel een ruime kledingkast. U hebt
hier toegang tot de badkamer met
douche en toilet, een technische ruimte
en het achterdek van de Tiny.

9 meter

3,5 meter

MarinHome 32 Tiny ECO
de groenste boot in de haven

Wonen op het water is wonen in de
natuur. Daarom gaan veel houseboateigenaren heel bewust om met de
leefomgeving. Met een speciale ECO
uitvoering komt Gielissen aan hen
tegemoet.

MarinHome 32 Tiny ECO
De MarinHome 32 Tiny ECO is een
speciale ECO-versie van de Tiny.
Bij deze enorm goed geïsoleerde
woonboot is de materiaalkeuze
zeer bewust uitgevoerd: het gaat
om duurzaam verbouwd hout (fsc)
en materialen die toepasbaar zijn
in een circulaire economie.
Daarmee is dit een ‘groene’ boot.

Het compacte formaat van de Tiny is in
de basis al ecologisch verantwoord. Niet
alleen wordt er veel minder materiaal
verbruikt bij de bouw, ook hoeven er
minder kubieke meters verwarmd te
worden. Door het toepassen van
hoogwaardige isolatiematerialen blijft
de warmte binnen. HR++-glas zorgt
ervoor dat optimaal gebruikt wordt
gemaakt van de warmte van de zon.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zeer energiezuinig
Houten gevelbekleding
Emissie-arm
Zonnepanelen als optie
32m² wooncomfort (incl. het dek)
HR++-glas
Compact formaat
Twee terrassen
Perfect verhuurbaar
Een duurzame investering

De installaties voor verwarmen, de
boiler, pomp en koelkast zijn zeer energiezuinig. De Tiny ECO kan optioneel
ook van zonnepanelen worden voorzien
voor uw elektriciteitsvoorziening. De
belangrijkste milieuwinst wordt wellicht
gemaakt door de enorme duurzaamheid
van de boot. Deze boot met houten
gevelbekleding gaat enorm lang mee en
dat is winst voor het milieu.

12 meter

4,5 meter

MarinHome 54 Basic
simpelweg heel goed

MarinHome 54 Basic
De MarinHome 54 Basic is het
basismodel in de MarinHome-serie.
Dit is een hotelkamer op het water
met de luxe van een suite. Deze
fraaie houseboat is zeer solide
gebouwd en biedt plaats aan twee
tot vier personen. Door zijn lage
prijs, is winstgevende verhuur
gemakkelijk te bereiken.

De MarinHome 54 Basic beschikt over
een ruime woonkamer waar ook een
slaapbank in geplaatst kan worden om
het 4 persoons te maken. De slaapkamer geeft ruimte aan een tweepersoonsbed. Vanuit de slaapkamer
heeft u toegang tot de luxe badkamer
en het zonneterras aan de achterzijde.
Het terras aan de voorzijde is nog
ruimer. Klaar voor een zonnebad.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grote woonkamer
Perfecte prijs/kwaliteit-verhouding
Met slaapbank ook voor 4 personen
Optioneel zonne-dakterras
Goede verhuurmogelijkheden
Lage onderhoudskosten
Ponton uit aluminium
Solide gebouwd
Badkamer met douche en toilet
Een hotelsuite op het water

Deze fraaie houseboat biedt u 54 luxe
uitgevoerde vierkante meters. Door de
materiaalkeuze is het onderhoud aan de
boot minimaal. Optioneel kan zelfs een
zonnedak aan deze boot toegevoegd
worden, wat de gebruiksmogelijkheden
nog verder vergroot. Al heet deze boot
Basic; ook deze MarinHome wordt
compleet afgeleverd en is zeer
hoogwaardig afgewerkt.

12 meter

4,5 meter

MarinHome 54 Comfort
nu al een klassieker

MarinHome 54 Comfort
De MarinHome 54 Comfort is al
een klassieker. De riante
woonruimte is gerealiseerd op
een solide aluminium casco. Door
deze constructie ontstaat een zeer
stabiel geheel. Dankzij de fraaie
maritieme uitstraling past de
MarinHome prachtig in iedere
jachthaven.

De MarinHome 54 Comfort is een
unieke houseboat, die u binnen en
buiten alle ruimte geeft, maar ook luxe
en comfort. MarinHome biedt ruimte
aan vier (tot zes) bewoners en past
door zijn compacte buitenmaat, heel
economisch, in bijna iedere standaard
jachthavenbox. Daarmee is deze
moderne houseboat een ideale basis
voor recreatie op en aan het water.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uniek design
Uitstekende afwerking
Betaalbaar
34m² wooncomfort
Twee slaapkamers
Terras en optioneel een dakterras
Perfect verhuurbaar
Compleet opgeleverd
Een duurzame investering
Het ultieme buitengevoel

De MarinHome 54 Comfort hoort met
zijn 54 m2 bij de compacte MarinHomes.
Door zijn uiterst praktische indeling
biedt hij echter ruimte aan een gezin
van vier en met een slaapbank zelfs aan
zes personen. Deze uitvoering is
absoluut betaalbaar en maakt recreëren
op het water voor veel mensen
bereikbaar. U beschikt ondertussen over
alle luxe en comfort .

12 meter

4,5 meter

MarinHome 54 Prestige
drijvend design

MarinHome 54 Prestige
De MarinHome 54 Prestige heeft
dezelfde afmetingen als de
MarinHome 54 Comfort, maar is
door Jan des Bouvrie volledig gerestyled. Dat heeft niet alleen voor
een heel ander uiterlijk
gezorgd, maar ook voor een
andere indeling. Stapt u aan boord
van een échte Des Bouvrie?

Deze designboot biedt naast een zee
aan ruimte ook een zee aan licht. Dat
heeft uiteraard alles te maken met
het vele wit dat Jan des Bouvrie heeft
toegepast. Daarnaast kan deze houseboat optioneel ook uitgerust worden
met een lichtstraat en panoramadak. De
schitterende boot is is zwart, wit en grijs
verkrijgbaar. Dit is doordacht design in
optima forma.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ontwerp door Jan des Bouvrie
Fraaie shutters
Ruim terras
34m² wooncomfort
Praktische schuifdeuren
Twee slaapkamers
Extra veel glas in woonkamer
Perfect verhuurbaar
Verlicht terras
Overal LED-verlichting

Doordat schuifdeuren zijn toegepast is
deze houseboat uiterst praktisch. Ook
als er meer mensen aan boord zijn.
De strakke belijning laat de houseboat
extra ruim lijken. Deze Prestigeuitvoering biedt u twee slaapkamers
met een tweepersoons bed.
Combineert u deze kamers met een
slaapbank in de woonkamer, dan
beschikt u zelfs over zes slaapplaatsen.

14,8 meter

5,3 meter

MarinHome 78 Comfort
droomboot met drie slaapkamers

MarinHome 78 Comfort
De MarinHome 78 Comfort biedt
24 extra vierkante meters ten
opzichte van de 54. Die meters
worden gebruikt voor een entresol
met een extra slaapkamer. Dat
maakt dat u hier, zelfs zonder
slaapbank, heel comfortabel met
zes waterliefhebbers kunt slapen.
De combinatie van binnenruimte
en compact formaat is uniek.

De MarinHome 78 Comfort is bijna 15
meter lang. Daarnaast is deze
houseboat ook breder dan de andere
modellen. Die extra ruimte wordt aan
boord effectief gebruikt. Dit doordachte
ontwerp heeft immers een entresol met
een derde slaapkamer. Dat maakt dat
dit de MarinHome is, die standaard de
meeste slaapplaatsen biedt. Fijn voor u
als eigenaar en ideaal voor verhuur.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veel extra ruimte
Extra breed en lang
Betaalbaar
78m² comfort
Drie slaapkamers
Terras én dakterras
Extra ruim dus goed verhuurbaar
Hoogwaardig afgewerkt
Beproefd concept
Met slaapbank tot 8 bedden

Juist doordat de MarinHome 78 Comfort
standaard al 6 slaapplaatsen biedt , wat
met een slaapbank is uit te breiden tot
8, kan deze houseboat ook een zeer
goed renderende investering zijn bij
verhuur. Drijvende vakantiehuizen zijn
bijzonder gewild en door de goede
isolatie van de MarinHomes en de
verwarming kunt u het seizoen verlengen
en zelfs in de winter verhuren.

14 meter

6 meter

MarinHome 84 Comfort
uw drijvende vakantievilla

MarinHome 84 Comfort
De MarinHome 84 Comfort is
solide gebouwd als een catamaran
(twee drijvers). Dat zorgt voor een
stabiele houseboat die optioneel
ook kan varen. De entree vindt u
centraal op het achterdek, zodat
uw ruime voorterras vrij uitzicht op
het water heeft. Het dakterras is
royaal te noemen. Lekker BBQ-en?

Deze houseboat biedt ruimte aan 4
tot 6 personen. Deze MarinHome
combineert de charme van een
houseboat met stijlvol, modern design.
Dankzij de comfortabele voorzieningen
is deze zeer ruime houseboat ideaal als
tweede woning of als heerlijk
vakantieverblijf. In de praktijk is de
verhuurbaarheid van de MarinHome 84
Comfort veelvuldig bewezen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veel ruimte
Uitstekende afwerking
Gangboorden
Twee royale slaapkamers
Ontworpen in Duitsland
Gebouwd in Nederland
Kan optioneel ook varen
Terras én optioneel dakterras
Perfect verhuurbaar
Charmante ronde voorzijde

Met 84 m2 biedt deze houseboat zoveel
ruimte dat een vakantie met het hele
gezin uitstekend mogelijk is. De
houseboat heeft karakteristieke
gangboorden langs het schip lopen,
een overdekt terras aan de voorzijde
van de houseboat en daarnaast nog een
fors dakterras met uitzicht rondom.
Deze houseboat werd in Duitsland
ontworpen en blinkt uit in degelijkheid.

14 meter

6 meter

MarinHome 84 Prestige
zo mooi kan een zee aan ruimte zijn

MarinHome 84 Prestige
De MarinHome 84 Prestige
is een echte zoetwaterparel.
Hier ziet u wat er gebeurt als je
het vakmanschap van Gielissen
Shipyard en het design van Jan
des Bouvrie samenbrengt. Deze
boot maakt elke jachthaven
mooier en biedt alles voor
ontspanning op het water.

Luxe is hier de leidraad geweest. Dus
biedt deze MarinHome 84 Prestige niet
alleen twee royale slaapkamers maar bij
iedere slaapkamer ook een eigen
badkamer met douche en toilet. Deze
houseboat is licht door het vele wit.
Daarnaast is optioneel een panoramadak mogelijk dat zelfs open kan
schuiven voor extra frisse lucht. Deze
houseboat is zeer compleet uitgevoerd.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Design Jan des Bouvrie
Verkrijgbaar in wit, grijs en zwart
Praktische schuifdeuren
Twee slaapkamers
Twee badkamers en suite
Veel licht inval
Fraaie shutters
Heerlijk terras
Gangboord rondom
Parel in de haven

Deze houseboat is het vlaggenschip van
Gielissen Shipyard. Het vakmanschap
van Gielissen is hier in elk detail zichtbaar.
Dit is een tweede huis waarin je gezien
wilt worden. Door zijn ruimte en unieke
design is deze houseboat uiteraard ook
zeer goed te verhuren. Ook in de wat
koudere wintermaanden, want iedere
MarinHome is standaard uitgerust met
hoogwaardige verwarming.

De scheepswerf van Gielissen
Shipyard vindt u in Helmond.
Daar wordt met toewijding en
vakmanschap gewerkt aan de
waterwoningen. De werf bestaat
twintig jaar en heeft in de jaren
een ontwikkeling doorgemaakt
van jachtbouw naar ‘houseboats’.
De werf beschikt over alle
moderne faciliteiten. Er is een
kraan aanwezig om de
houseboat in en uit het water
te tillen en een bassin waarin de
MarinHome wordt getest.
In de producten van het bedrijf
herkent u de grondleggers van
het bedrijf: interieur- en
jachtbouwers. Het vakmanschap

van die twee expertises straalt
van de boten af. Het is de basis
van de perfect afgewerkte en
smaakvolle interieurs van de
diverse houseboats.

De werf is onderdeel van
Gielissen; in ruim 80 jaar
uitgegroeid tot marktleider in
Nederland en het behoort tot de
top vijf van martkspelers in
Europa. Dat is voor u niet alleen
een garantie voor hoge
kwaliteit, maar ook een garantie
voor continuïteit.

Aangezien alle ontwikkelingen
door de werf op de voet worden
gevolgd zult u altijd de laatste
innovaties aantreffen in de
houseboats.
De werf kiest er voor om louter
duurzame materialen te
verwerken. Dat zorgt niet alleen
voor lage onderhoudskosten,
maar ook voor een opmerkelijk
hogere waarde bij eventuele
verkoop in de toekomst. Ook dat
weegt mee.

U bent uiteraard welkom om de
werf te bezoeken.
Onze openingstijden:
maandag tot en met vrijdag
van 8.30 tot 17.30 uur
zaterdag en zondag op afspraak

Tal van opties
De MarinHome is standaard al zeer compleet uitgerust. Maar
daarnaast zijn er tal van opties mogelijk. Zo kunt u de Tiny
bijvoorbeeld van een eigen print voorzien, kunt u de boten
motoriseren, is soms een panoramadak mogelijk en is een
zonnedek op het dak een optie.

Lengte

Breedte

CE-keurmerk

Gebruiksoppervlak

Aantal slaapplaatsen

Aluminium ponton/drijver

Volledig afgewerkt

Voor- en achterdek

Zonnedek

Aantal badkamers

Binnenschuifdeuren

Panoramadak

Jan des Bouvrie

Motorisering

Bedenk: iedere MarinHome wordt speciaal voor u gebouwd.
U kunt dus in overleg met onze adviseur van de mooiste
houseboat úw mooiste houseboat maken. Vraag vooral in een
persoonlijk gesprek naar de verschillende mogelijkheden.
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Kwaliteit tot in het kleinste detail
De MarinHome is een Nederlands kwaliteitsproduct. Dat
merkt u aan alles. Allereerst natuurlijk aan de hoogwaardige
afwerking die gericht is op jarenlang onderhoudsvrij gebruik.
De basis van de MarinHome is een aluminium drijver. Daarop
is een solide vakantiewoning gerealiseerd die volledig is
afgestemd op de vocht- en windbelasting die u in onze
wateren kunt verwachten. De boot beschikt over het CEkeurmerk en handboek categorie C of D. Waterrecreanten
hebben, terecht, veel aandacht voor duurzaamheid. Dus ook
dat biedt de MarinHome.
De boot is gebouwd uit duurzame en goeddeels recyclebare
materialen. Daarnaast kent de waterwoning een opvallend
laag energieverbruik door toepassing van hoogwaardige
isolatiematerialen, HR++-glas en innovatieve technische
installaties. Ook het feit dat de MarinHome slechts weinig
onderhoud behoeft, draagt uiteraard bij aan het duurzame
karakter van de boot.

De MarinHome is standaard uitgevoerd met:
• Ponton(s) uit aluminium
• Aluminium reling of RVS op de Prestige
• Sandwichpanelen vloer en dak
• Vaste walaansluiting voor elektra, water en riool
• Geïsoleerd dak
• Geïsoleerde wanden
• Binnendeuren met kozijnen
• Aluminium buitenkozijnen
• Volledig afgewerkt met plinten,wandafwerking, CV,
raamdecoratie en pantry.
• Plafond afwerking
• Vloerafwerking in hoogwaardig pvc
• Complete badkamer
• Elektra-installatie met vaste wal aansluiting (1 x 32 amp.
of 2 x 16 amp)
• Waterinstallatie en verlichting
• Gebouwd in Nederland
• Sleutelklaar opgeleverd

optie

optie

Werf of modelboot bezichtigen
U krijgt verreweg de beste indruk van de kwaliteiten van de
MarinHomes bij een bezoek aan de werf en de boten. Maak een
afspraak voor een privé-rondleiding. Neem daarvoor contact op met
onze verkoopadviseur. U ervaart in deze brochure alvast de
kwaliteiten van de houseboot. De ruimte en bijvoorbeeld de
stabiliteit van de houseboat kunt u beter ‘live’ ervaren. Bel voor een
afspraak op een moment dat ú uitkomt: +31 6 22792777.

Gielissen Shipyard
Haverdijk 2
5704 RC Helmond
Postbus 6032
T: +31 492 531 579
E: info@gielissen.nl
W: www.marinhome.nl

