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onze visie  
op het ultieme   
 thuiswerken ...

Een thuiswerkplek niet in huis, maar in de nabijheid van je huis. Dat is de  
gedachte achter het tuinkantoor My Home Office. Het tuinkantoor is er voor  
particuliere en zakelijke klanten die op zoek zijn naar een luxe thuiswerkplek 
om ontspannen te werken. 

Een zakelijk kantoor in je tuin, met een modern design, volgens de laatste 
trends. Uitgevoerd in duurzame materialen, met detaillering in zwart staal en 
een marmoleum vloer. My Home Office is een officieel gepatenteerd ontwerp.

Deze oplossing is niet alleen toepasbaar voor thuis, maar zeker ook voor de 
zakelijke markt op een dakterras, tuin of outside area. Dit geeft een nieuwe  
dimensie aan het werken door middel van choice and control.



Ontspannen thuiswerken in een natuurlijke setting, maar toch in de  
nabijheid van je gezin. My Home Office, het tuinkantoor biedt rust en  
privacy aan huis, maar niet ín huis tussen het drukke gezinsleven.
 
Ons concept is gebouwd volgens de laatste trends, is zomer- en winter-
proof en kan in de meeste gevallen vergunningsvrij en zonder (betonnen) 
fundering in de tuin worden geplaatst. Omdat we meer dan ooit op zoek 
zijn naar een fijne thuiswerkplek en vanwege het (gedeeltelijke) einde van 
het kantoorleven zoals we dat gewend zijn, is My Home Office ontwikkeld.

De basismodellen zijn al zeer compleet, maar we denken graag mee met 
elke persoonlijke situatie en maken ontwerpen die exact aansluiten op 
specifieke wensen! Of dat nu gaat om meerdere werkplekken, een ander 
formaat, het toevoegen van een douche of toilet, laat je niet beperken,  
wij bedenken graag een passende oplossing.

Rust  
 en privacy



My Home Office Model 1.0
Een compact tuinkantoor en rustige werkplek voor in je 
tuin. Model 1.0 is het basis model. Een fijne plek waarin 
je thuis rustig kan werken met vrij uitzicht door de grote 
raampartijen en de plaatsing van het bureau voor een 
raam. Dit model is zomer en winterproof en kan in de 
meeste gevallen vergunningsvrij in je tuin geplaatst 
worden waarbij een betonnen fundering niet nodig is.  
Model 1.0 kan vergroot worden in lengte en breedte.  

Wij bespreken hiervoor graag je wensen zodat we 
samen voor jouw situatie een geschikte oplossing  
kunnen bedenken.

Vanaf € 17.500,- exclusief BTW en plaatsingskosten.

My Home Office Model 2.0
De perfecte combinatie tussen een rustige werkplek  
en logeerkamer in 1.  
Model 2.0 is qua afmetingen gelijk aan Model 1.0, maar 
is uitgerust met diverse extra’s. My Home Office Model 
2.0 wordt geleverd met een sta-zit bureau, whiteboard, 
heater, uitklapbed, driedelig matras en koffiemeubel/
opbergkastje. Ook is dit model voorzien van een geper-
sonaliseerde buitenlamp en design opbouwspots.

De ruimte van het kantoor in de tuin wordt hiermee  
optimaal benut en het geïsoleerd tuinkantoor kan  
ook worden gebruikt als logeerkamer.

Vanaf € 20.950,- exclusief BTW en plaatsingskosten.



Naast de basismodellen denken wij graag  
mee met elke persoonlijke situatie en maken  
wij ontwerpen die exact aansluiten op specifieke 
wensen! Of dat nu gaat om meerdere werk- 
plekken, een ander formaat, het toevoegen  
van een douche of toilet laat je niet beperken  
wij bedenken graag een passende oplossing.

My Home Office kan multifunctioneel worden  
gebruikt: van tuinhuis met sanitair tot extra  
slaapkamer. Een werkplek met eigen toilet- 
ruimte biedt zakelijk voordelen.  

Ook is My Home Office als logeerplek uitermate  
geschikt. Met het ruimtebesparende uitklapbed 
maak je in een handomdraai het bed voor  
logees op. 

Heb je geen ruimte meer in huis, maar wel een  
extra slaapkamer nodig? My Home Office biedt  
de uitkomst!

Vanaf € 32.000,- exclusief BTW en plaatsingskosten.

My Home Office Op Maat



Een My Home Office model is te verlengen en te verbreden voor bijvoor-
beeld een berging, extra werkruimte of tuinkamer. Raampartijen kunnen 
worden gewijzigd naar de setting in de tuin. 

Zo kan de raampartij in de zijgevel een dichte wand worden, zodat  
plaatsing van My Home Office in de hoek van de tuin mogelijk wordt.  
Een deur is mogelijk aan de hoge of lage zijde en ook kunnen een  
schuifpui of openslaande deuren worden toegevoegd. Het interieur 
kan op maat worden samengesteld.

Wist je dat er ook mogelijkheden zijn voor huur of (financial) lease  
van een My Home Office? Zakelijk gezien kan dit ook als werknemer  
of zzp’er fiscale voordelen bieden.

Wil je ook een eigen Home Office of wil je hier meer informatie over ont- 
vangen, neem dan contact met ons op. Maak een afspraak voor een  
bezichtiging aan My Home Office model 1.0 in de binnentuin van OCS+.  

Wij helpen je graag verder met je vragen maar zeker ook over een hybride 
kantoor en de mogelijkheden betreft “Choice and Control”.



Pionering  
 the future of  
 hybrid work
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