
  



Mobiele mantelzorgwoning 
 
Een mantelzorgwoning wordt als aanleunwoning of vrijstaande mobiele bungalow in de achtertuin 
geplaatst. Zeker wanneer mensen intensieve zorg nodig hebben, is het prettig om ze dichtbij te hebben. 
Inwonen bij ouders of kinderen is vaak niet ideaal, eens te meer omdat er met het oog op de benodigde 
zorg vaak allerlei aanpassingen nodig zijn aan de desbetreffende woning. De getoonde bungalows op deze 
website zijn niet ingegraven en slechts ter illustratie. Op locatie van de klant worden onze mobiele 
bungalows circa 20 cm ingegraven en vervolgens drempelloos opgeleverd. 
 

 
 
 

Regels bouw mantelzorgwoning 
 
• In heel veel situaties is het mogelijk een mobiele mantelzorgwoning vergunningsvrij te laten plaatsen 
indien er sprake is van een zorgbehoefte. De landelijke wetgeving kent verschillende artikelen waarvan 
gebruik gemaakt kan worden, afhankelijk van de situatie biedt één van deze artikelen nagenoeg altijd een 
oplossing. Echter betreft dit zeer complexe wet- en regelgeving met veel uitzonderingsbepalingen, onze 
specialisten kunnen hierin per situatie goed onafhankelijk adviseren, op basis van een QuickScan kan in 
een vroeg stadium een goede inschatting van de haalbaarheid van het project getoetst worden. 
 
• Indien de landelijke wet- en regelgeving geen mogelijkheden biedt dan is het in sommige situaties nog 
mogelijk gebruik te maken van lokale regelgeving welke in alle gemeenten verschillend zijn. 
 
• Afhankelijk van iedere situatie kan dan wel de landelijke wet- en regelgeving dan wel de lokale 
regelgeving een oplossing bieden voor het initiatief, in een aantal gevallen biedt de landelijke regelgeving 
meer mogelijkheden en in andere gevallen biedt de lokale regelgeving dan weer meer mogelijkheden. 
 
• Indien ook de plaatselijke verordeningen geen mogelijkheden bieden en is er daadwerkelijk sprake van 
een aantoonbare zorgbehoefte dan is de gemeente vaak nog bereid om op basis van een ontheffing 
medewerking te verlenen aan de realisatie van een mobiele mantelzorgwoningen. Onze onafhankelijke  
specialisten op het gebied van ruimtelijke ordening en mantelzorg kunnen hierin goed adviseren. 
 

 



Kant-en-klare woonoplossing 
 
Een mantelzorgwoning van Starline is een aangepaste, volledig hoogwaardige en op maat gemaakte kant-
en-klare verplaatsbare woning die aan alle moderne eisen voldoet. De woning is binnen een dag in uw 
achtertuin te plaatsen en geeft geen bouwoverlast. Deze woonoplossing is leverbaar met allerlei 
aanpassingen en compleet zelf in te delen. 
 

 
 
 

Verplaatsbaarheid 
 
Onze Mantelzorgwoningen zijn zo ontworpen dat ze nog per dieplader vervoerd kunnen worden. Ze 
worden binnen een dag kant- en klaar op uw perceel geleverd. Door de productie in onze eigen 
Nederlandse fabriek kunnen wij een zeer hoge kwaliteit garanderen. 
 

 

  



Voordelen van een Starline Mobiele Bungalow als mantelzorgwoning 

• Volledig op maat te laten indelen en ontwerpen 
• Langer zelfstandig blijven wonen 
• Veel aandacht voor comfort, gemak en huiselijkheid 
• Hoogwaardige isolatie 
• Kunnen voldoen aan het bouwbesluit 
• Complete woning, inclusief keuken en badkamer 
• Geen bouwoverlast 
• Zorgeloze kant- en klare plaatsing binnen een dag 
• Per dieplader te verplaatsen en eventueel later goed te verkopen 

 

 
 
 

Stel uw eigen mantelzorgwoning samen 
 
Wij leveren op dit moment acht basis modellen mantelzorgwoningen: Fermate, Allegro, Eco Sun, Propus, 
Cube etc. aanvullend kan Starline een Mantelzorgwoning volledig op maat ontwerpen zodat deze qua 
uitstraling optimaal aansluit bij uw persoonlijke voorkeur. U kunt op onze website alvast een eigen 
plattegrond maken of dit door ons laten uitvoeren. De volgende onderwerpen worden tijdens een 
vrijblijvend adviesgesprek besproken: 

• Welke model 
• Oppervlakte 
• Transport en plaatsing 
• Indeling op de kavel 
• Indeling mantelzorgwoning 
• Buitenafwerking 
• Vloer- en binnenwandafwerking 
• Type deuren 
• Isolatienorm 
• Verlichting 
• Meterkast 
• Berging 
• Verwarming 
• Energieniveau 
• Drempelloos 
• Keuken uitvoering 
• Indeling badkamer 
• Zonnepanelen 
• Vloerverwarming 
• Zorginstrumenten 



 
 

Comfortabel leefcomfort? 
 
Onze mobiele bungalows hebben door de hoge isolatienorm tot Rc 6 hetzelfde of zelfs een hoger 
leefcomfort dan een reguliere woning. Wij kunnen volgens bouwbesluit zorgwoningen van 30 m² tot 100 m² 
volledig op maat bouwen in onze Nederlandse fabriek. Het model Eco Sun kan geleverd worden met 
zonnepanelen en luchtwarmte pomp zodat deze mobiele bungalow volledig energieneutraal is. Dit, in 
combinatie met vloerverwarming en de zeer hoge isolatienorm, zorgt voor een zeer comfortabel 
wooncomfort zonder de maandelijkse hoge energiekosten. 

Wij leveren standaard acht modellen: Propus, Eco Sun, Fermate, Terrassa, Moderato, Allegro,  
Tiny House en Cube. Wij kunnen uw bungalow volledig naar wens tekenen op basis van deze modellijnen 
zodat uw mantelzorgwoning qua uitstraling optimaal aansluit bij de huidige woning en uw persoonlijke 
voorkeur. 
 
 

Isolatienorm en bouwconstructie 
 

 

  

  



ECO SUN 
 

 
 
Energieneutraal leven 
 
De Eco Sun is een nieuw ontworpen mobiele bungalow dat volledig duurzaam is. 
De bungalow heeft een plat dak en een speels lessenaarsdak waar zonnecollectoren op bevestigd 
kunnen worden. Door onder andere gebruik te maken van de opties als een luchtwarmtepomp is de 
bungalow volledig energieneutraal. 
 
Wij leveren dit model in standaard vier typen; S60 (62m²), M75 (75m²), L100 (100m²) en de XL120 (120m²). 
 

 



Plattegrond Eco Sun L100       

                           
 

 

Maten en prijzen 

• Lengte: van 9 meter tot 15 meter 
• Breedte: van 4,5 meter tot 8 meter (excl. overstek lessenaarsdak) 
• Hoogte plafond: lessenaarsdak 2,28 meter oplopend tot 3,17 meter, plat dak 2,28 meter 
• Dak: lessenaarsdak met EPDM, dakpanprofielplaat of moderne dakpan met verzonken dakgoten 

gecombineerd met een plat dak 
• Vanafprijzen: S62 € 105.438,-, M75 € 122.775,-, L100 € 148.399,-, XL120 € 174.132,-, incl. btw  

(prijspeil 1-1-2020) overige maten en prijzen zijn op aanvraag 
• De vanafprijzen zijn inclusief Bruynzeel keuken stelpost € 6.474,-, badkamer met douchecabine en toilet, 

standaard vloer- en wandafwerking, HR++ glas, cv-ketel met radiatoren 
• Meerpijs energieneutrale bungalow: € 245,- per m² met een minimum van € 15.000,- per bungalow 
• Opties: luchtwarmtepomp, zonnepanelen met SolarEdge, Triple glas, hout-of pellet kachel, tweede toilet, 

zonneboiler, PVC vloer, vloerverwarming, WTW- of mechanische ventilatie, inloopdouche etc. 
• Transport- en installatiekosten: afhankelijk van de transportafstand en het formaat bungalow 

(kostenindicatie circa 5% van de bungalowkosten excl. aansluitkosten nutsvoorzieningen buitenzijde 
bungalow) 

• Fundering: op zandgrond d.m.v. aantal stelconplaten ca. €2.500,-, overige op basis van strokenfundering, 
prijs op aanvraag 

• Installatiewerk nutsvoorzieningen buitenzijde bungalow: op aanvraag 



CUBE 
 

 
 
Mantelzorgwoning anno 2020 
 
De Cube is een hoogwaardige gebouwde prefab mantelzorg bungalow dat kan meten aan een reguliere 
woning anno 2020. De isolatie- en energienorm van dit model is in de mobiele bungalowbouw het hoogst 
haalbare. Starline kan voor u de Cube volledig op maat uitwerken zodat deze qua uitstraling en indeling 
optimaal aansluit bij uw persoonlijke voorkeur. Maak een plattegrond schets voor uw eigen Cube en wij 
bouwen deze voor u geheel op maat. 
 
 

 
 
 

Elke gewenste maat leverbaar 
 
Het model Cube kunnen wij in elke gewenste maat leveren of in vijf standaard maten: S60 (59m²), M75 
(75m² zonder veranda), L100 (103,5m²), XL120 (120m² zonder veranda), of XXL140 (140m² met of zonder 
veranda). De meeste Cube modellen bestaan uit 2 units (delen) die aan elkaar gekoppeld zijn waarbij de 
overdekte veranda één is met de bungalow. Een koppeling van units op locatie is ook noodzakelijk om 
deze formaten mobiele bungalows nog over de weg te kunnen vervoeren. De maximale breedte die wij 
over de weg kunnen vervoeren is 5,04 meter met een lengte van maximaal 15,5 meter. Wij leveren de 
Cube, dat prefab is gebouwd in Reek, door geheel Europa. Dit model is ontworpen om gemakkelijk te 
kunnen voldoen aan o.a. het Nederlandse- en Duitse bouwbesluit 2020. Met de juiste fundering en 
gemeentelijke vergunning is de Cube op praktisch elk perceel als woonhuis te plaatsen. 



 
 

 

Plattegrond Cube L100 

        

Maten en prijzen 

• Lengte: van 9 meter tot 15,5 meter 
• Breedte: van 4,5 meter tot 9 meter 
• Hoogte plafond: 2,60 meter 
• Dak: platdak EPDM 
• Vanafprijzen: S60 € 99.101,-, M75 € 128.881,-, L100 € 143.279,-, XL120 € 176.824,-, XXL140 € 204.987,-

incl. btw (prijspeil 1-1-2020) overige maten en prijzen zijn op aanvraag 
• De vanafprijzen zijn inclusief Bruynzeel keuken stelpost € 6.474,-, badkamer met douchecabine en toilet, 

standaard vloer- en wandafwerking, HR++ glas, cv-ketel met radiatoren 
• Meerprijs energieneutrale bungalow: € 245,- per m² met een minimum van € 15.000,- per bungalow 
• Opties: luchtwarmtepomp, zonnepanelen met SolarEdge, Triple glas, hout-of pellet kachel, tweede toilet, 

zonneboiler, PVC vloer, vloerverwarming, WTW- of mechanische ventilatie, inloopdouche etc. 
• Transport- en installatiekosten: afhankelijk van de transportafstand en het formaat bungalow (kosten-

indicatie circa 5% van de bungalowkosten excl. aansluitkosten nutsvoorzieningen buitenzijde bungalow) 
• Fundering: op zandgrond d.m.v. aantal stelconplaten ca. €2.500,-, overige op basis van strokenfundering, 

prijs op aanvraag. 
• Installatiewerk nutsvoorzieningen buitenzijde bungalow: op aanvraag 

  



PROPUS 
 

 
 
 
Ruim en comfortabel 
 
De Propus is als mantelzorgwoning leverbaar met een oppervlakte van 80 tot 100m². Dit model is al ruim 
20 jaar succesvol op de markt is en telkens verder geperfectioneerd. 
 
Kenmerken van deze bungalow zijn de grote living en de ongekende indelingsmogelijkheden. 
 

  
 
 

 



Plattegrond Propus L100           

                      
 

 
 

Maten en prijzen 

• Lengte: van 10 meter tot 15 meter 
• Breedte: van 4,5 meter tot 8 meter (excl. overstek) 
• Hoogte plafond: 2,35 meter 
• Dak: prisma- of zadeldak 
• Vanafprijzen: M80 € 121.016,-, L100 € 143.354,-, incl. btw (prijspeil 1-1-2020) overige maten en prijzen zijn 

op aanvraag 
• De vanafprijzen zijn inclusief Bruynzeel keuken stelpost € 6.474,-, badkamer met douchecabine en toilet, 

standaard vloer- en wandafwerking, HR++ glas, cv-ketel met radiatoren 
• Meerprijs energieneutrale bungalow: € 245,- per m² met een minimum van € 15.000,- per bungalow 
• Opties: luchtwarmtepomp, zonnepanelen met SolarEdge, Triple glas, hout-of pellet kachel, tweede toilet, 

zonneboiler, PVC vloer, vloerverwarming, WTW- of mechanische ventilatie, inloopdouche etc. 
• Transport- en installatiekosten: afhankelijk van de transportafstand en het formaat bungalow 

(kostenindicatie circa 5% van de bungalowkosten excl. aansluitkosten nutsvoorzieningen buitenzijde 
bungalow) 

• Fundering: op zandgrond d.m.v. aantal stelconplaten ca. €2.500,-, overige op basis van strokenfundering, 
prijs op aanvraag 

• Installatiewerk nutsvoorzieningen buitenzijde bungalow: op aanvraag 



TINY HOUSE 

 
 

Op maat duurzaam 
 
De Starline Tiny House mantelzorgwoning heeft hetzelfde wooncomfort als een reguliere woning. De 
isolatie- en ventilatienorm van onze Tiny House is zelfs veelal hoger dan van de meeste reguliere 
woningen. Wij bouwen standaard of luxueuze Tiny Houses mantelzorgwoningen vanaf 30m² tot circa 
100m² op maat gemaakt in onze Nederlandse fabriek te Reek. 

Onze modellen kunnen geleverd worden met zonnepanelen, zonneboiler en luchtwarmte pomp zodat deze 
volledig energieneutraal zijn. Dit zorgt in combinatie met de optie vloerverwarming en de standaard zeer 
hoge isolatienorm voor een zeer comfortabel leefcomfort zonder de maandelijkse hoge energiekosten. 
 
Starline kan voor u een Tiny House mantelzorgwoning volledig op maat ontwerpen zodat deze qua 
uitstraling optimaal aansluit bij uw persoonlijke voorkeur. Maak op onze website een plattegrond voor uw 
eigen Tiny House en wij bouwen deze voor u op maat. 
 

 

  



Nieuw model 
 
Het Tiny House mantelzorgwoning van Starline is een nieuw ontworpen mobiele bungalow dat volledig 
duurzaam is. 
De bungalow heeft een plat dak waar zonnepanelen op bevestigd kunnen worden. 
Door onder andere gebruik te maken van de opties als een luchtwarmte pomp in combinatie met 
zonnepanelen is de bungalow praktisch energieneutraal. 
 

 
 
 

Plattegrond S41

 



Vier standaard maten 
 
Het model Tiny House mantelzorgwoning kunnen wij in vier standaard maten leveren S41  
(41 m²), M66 (66 m²), L100 (100 m²) en de XL (120 m²) 

De twee laatste modellen zijn dubbele bungalows oftewel twee units tegen elkaar geplaatst, 
Dit is noodzakelijk om deze formaten mobiele bungalows nog over de weg te kunnen vervoeren. De 
maximale breedte die wij over de weg kunnen vervoeren is 504 cm incl. dakoverschot. 

Wij leveren mobiele bungalows door geheel Europa. Al onze mobiele bungalow zijn prefab en kunnen 
voldoen aan het bouwbesluit 2020 en zijn perfect als een luxe mantelzorgwoning te bewonen. 
 
Tiny House S41                                Tiny House M66                                Tiny House L100

 
 

 

Maten en prijzen 

• Lengte: van 9 meter tot 15 meter 
• Breedte: van 3,30 meter tot 8 meter 
• Hoogte plafond: 2,45 meter tot 2,60 meter 
• Dak: platdak EPDM 
• Vanafprijzen: S41 € 70.075,-, M66 € 111.537,-, L100 € 142.678,-, XL120 € 171.782,- incl. btw  

(prijspeil 1-01-2020) overige maten en prijzen zijn op aanvraag 
• De vanafprijzen zijn inclusief Bruynzeel keuken stelpost € 6.474,-, badkamer met douchecabine en toilet, 

standaard vloer- en wandafwerking, HR++ glas, cv-ketel met radiatoren 
• Meerprijs energieneutrale bungalow: € 245,- per m² met een minimum van € 15.000,- per bungalow 
• Opties: luchtwarmtepomp, zonnepanelen met SolarEdge, Triple glas, hout-of pellet kachel, tweede toilet, 

zonneboiler, PVC vloer, vloerverwarming, WTW- of mechanische ventilatie, inloopdouche etc. 
• Transport- en installatiekosten: afhankelijk van de transportafstand en het formaat bungalow 

(kostenindicatie circa 5% van de bungalowkosten excl. aansluitkosten nutsvoorzieningen buitenzijde 
bungalow) 

• Fundering: op zandgrond d.m.v. aantal stelconplaten ca. €2.500,-, overige op basis van strokenfundering, 
prijs op aanvraag 

• Installatiewerk nutsvoorzieningen buitenzijde bungalow: op aanvraag 

  

  



FERMATE 
 

 
 
 

Betaalbare kwaliteit 
 
Het model Fermate is zeer geschikt te gebruiken als éénpersoons mantelzorgwoning. De Fermate is net 
als onze andere modellen van zeer hoogwaardige kwaliteit en toch betaalbaar. Hij heeft een woonkamer 
met praktische keuken, ruime slaapkamer en badkamer. Dit model is op aanvraag te voorzien van twee 
slaapkamers en vele opties zoals inloopdouche, vloerverwarming etc. 
 
 

 



Plattegrond S41 

                     
 

 

Maten en prijzen 

• Lengte: 9 meter tot 15 meter 
• Breedte: 4 meter tot 4,5 meter 
• Hoogte plafond: 2,35 meter 
• Dak: prisma- of zadeldak met EPDM, dakpanprofielplaat of moderne dakpan met verzonken 

dakgoten 
• Vanafprijzen: S38 € 65.655,-, S53 € 86.815,-, M68 € 107.315,-, incl. btw (prijspeil 1-01-2020) 

overige maten en prijzen zijn op aanvraag 
• De vanafprijzen zijn inclusief Bruynzeel keuken stelpost € 6.474,-, badkamer met douchecabine en 

toilet, standaard vloer- en wandafwerking, HR++ glas, cv-ketel met radiatoren 
• Meerprijs: energieneutrale bungalow: € 245,- per m² met een minimum van € 15.000,- per bungalow 
• Opties: luchtwarmtepomp, zonnepanelen met SolarEdge, Triple glas, hout-of pellet kachel, tweede 

toilet, zonneboiler, PVC vloer, vloerverwarming, WTW- of mechanische ventilatie, inloopdouche etc. 
• Transport- en installatiekosten: afhankelijk van de transportafstand en het formaat bungalow 

(kostenindicatie circa 5% van de bungalowkosten excl. aansluitkosten nutsvoorzieningen 
buitenzijde bungalow) 

• Fundering: op zandgrond d.m.v. aantal stelconplaten ca. €2.500,-, overige op basis van 
strokenfundering, prijs op aanvraag 

• Installatiewerk nutsvoorzieningen buitenzijde bungalow: op aanvraag  



ALLEGRO 
 

 
 
Prettig leefcomfort 
 
Dit model is zeer geschikt voor de mantelzorg vanwege de ruime hal, praktische badkamer en twee 
slaapkamers. De ruime woonkamer/keuken geeft ook vele indelingsmogelijkheden en heeft een prettig 
leefcomfort. Het model is bijzonder fraai uit te voeren met bijvoorbeeld een antracietkleurige 
buitenbekeding. 

 

 



Plattegrond S68 

                                
 

 
 

Maten en prijzen 

• Lengte: 8,5 t/m 15 meter 
• Breedte: van 6 tot 8 meter 
• Hoogte plafond: 2,35 meter of 2,45 meter oplopend in de woonkamer tot circa 3,11 meter (optioneel) 
• Dak: zadeldak met EPDM, dakpanprofielplaat of moderne dakpan met verzonken dakgoten 
• Vanafprijs S51: € 89.602,-, S68: € 108.907,-, M75: € 119.191,-, M87: € 133.965,-, L100: € 143.103,-, 

XL120 170.920,- incl. btw (prijspeil 1-1-2020) 
• De vanafprijzen zijn inclusief Bruynzeel keuken stelpost € 6.474,-, badkamer met douchecabine en toilet, 

standaard vloer- en wandafwerking, HR++ glas, cv-ketel met radiatoren 
• Meerprijs energieneutrale bungalow: € 245,- per m² met een minimum van € 15.000,- per bungalow 
• Opties: luchtwarmtepomp, zonnepanelen met SolarEdge, Triple glas, hout-of pellet kachel, tweede toilet, 

zonneboiler, PVC vloer, vloerverwarming, WTW- of mechanische ventilatie, inloopdouche etc. 
• Transport- en installatiekosten: afhankelijk van de transportafstand en het formaat bungalow 

(kostenindicatie circa 5% van de bungalowkosten excl. aansluitkosten nutsvoorzieningen buitenzijde 
bungalow) 

• Fundering: op zandgrond d.m.v. aantal stelconplaten ca. €2.500,-, overige op basis van strokenfundering, 
prijs op aanvraag 

• Installatiewerk nutsvoorzieningen buitenzijde bungalow: op aanvraag 



 


