
A tool to escape

https://www.garden-pod.nl/


Inhoud



Het 
idee

Tim: 

“Ik werk al jaren deels vanuit huis. Soms een 

paar uur, maar ook hele dagen. Ik zat dan 

met een laptop aan de keukentafel en liep 

naar een andere kamer als ik moest bellen. 

Maar ideaal was anders en ik had altijd al 

het idee dat dit beter moest kunnen. En, 

zoals voor velen, werd het in 2020 noodzaak 

om een goede thuiswerkplek te hebben. 

Met drie nu-niet-naar-schoolgaande 

kinderen en een vrouw die werkzaam is in 

het onderwijs… Ik belde Mark hoe het stond 

met zijn idee en plannen.”

Mark: 

“Ik liep al jaren met dit idee! Vanuit mijn 

ervaring als makelaar en projectontwikke-

ling vond ik dat er slecht nagedacht werd 

over buitenruimtes. De buitenruimtes zijn 

veelal functioneler te gebruiken waardoor 

verhuizen niet altijd nodig is. Toen ik in de 

eerste lockdown de kranten las, dacht ik: 

dit is het moment! Tim belde mij en zijn 

wensen werkten aanstekelijk om hier 

samen mee aan de slag te gaan.”

Afgelopen maanden hebben we 

veel gesproken met thuiswer-

kers, werkgevers en zelfstandi-

gen. Iedereen ziet de noodzaak 

en is bereid te investeren in zich-

zelf, het gezin, hun werk nemers, 

hun bedrijf of huwelijk. Het idee 

van de GardenPod speelt daar op 

in. De Pod is primair ontworpen 

om de thuiswerker een fijne, pro-

fessionele en comfortabele werk-

plek te kunnen bieden aan huis.

Trots! Tim & Mark

De één had een  
probleem, de ander 
een idee. Samen  
vonden Tim en Mark 
de oplossing…

“Thuiswerken 
met kinderen, 
hoe doe je dat?”



Van de 
architect

Voor de GardenPod hebben we gekozen 

voor een helder, ingetogen volume. De 

grote glaspartij aan de voorzijde zorgt 

voor een prettige daglichtinval, wat 

versterkt wordt door het feit dat de 

gevel daar hoger is dan aan de 

achterzijde. Van de zijkant komt er 

diffuus licht binnen.

Het is een duurzaam, uit hout 

opgebouwde unit dat een fijne 

werkplek aan huis oplevert maar wel 

een eigen karakter heeft.

Architect: Maarten Terberg,  

EVA Architecten

Prettige daglichtinval

Fijne 
werkplek

Eigen karakter

Duurzaam gebouwd



Van 
idee tot 
plaatsing

Met onze GardenPod krijg je heel 

gemakkelijk het ideale kantoor aan huis. 

Modern, stijlvol en duurzaam van 

uitstraling en voorzien van alle gemakken 

zoals verwarming, verlichting en 

stopcontacten. Dankzij de modulaire, 

inno  vatieve bouwmethode kunnen we 

maatwerk leveren voor alle denkbare 

toepassingen. 

Helemaal aan te passen naar jouw budget, 

behoeftes en smaak. Je hebt in veruit de 

meeste gevallen geen bouwvergunning 

nodig en we streven naar een levering 

binnen zes weken. De Pod is een plug & 

play unit. Binnen een paar uur is de Pod 

geplaatst en kan je volop genieten van 

jouw eigen home office.

Je wilt thuiswerken, 
maar wel in een  
zakelijke omgeving? 
Je hebt nog een paar 
m2 in de tuin vrij? 

Stel samen

Ontwerp jouw 

GardenPod binnen 

enkele minuten

Maak een afspraak

Plan hier een online  

of fysieke afspraak 

(binnen 5 dagen) om 

jouw wensen te 

bespreken

Productie

De productie van  

jouw GardenPod  

vindt plaats in  

de werkplaats

Oplevering/plaatsing

Binnen een paar uur 

staat jouw Pod 

helemaal gebruiks-

klaar op de  

afgesproken plek

Van idee tot achtertuin
Hoe bestel je een GardenPod en hoelang duurt het traject van idee tot plaatsing?

3 4

Alle seizoenen 
thuiswerken
Door de grote ramen van de 

GardenPod zit je middenin de 

natuur en dankzij de hoge 

isolatiewaarde en de infrarood 

verwarming kun je er ook 

comfortabel genieten van alle 

sei zoenen. Jouw Pod wordt 

volledig afgewerkt geplaatst 

op basis van jouw voorkeuren. 

Ook zijn er allerlei extra’s 

mogelijk. Wil je WiFi, een mos 

sedum dak, zonnepanelen? 

We brengen je graag in 

contact met onze partners.

https://www.garden-pod.nl/contactpagina/
https://www.garden-pod.nl/financiering/
https://www.youtube.com/watch?v=0yLc4grE7zg


De GardenPod is een groot, modern en 

duurzaam buitenverblijf. Hij is speciaal 

ontwikkeld om de woning op eigen 

perceel uit te breiden met kantoor-

ruimte. Behalve als kantoor kan de Pod 

ook gebruikt worden als atelier, 

behandelkamer, gym, muziekstudio, 

poolhouse, of…

De GardenPod staat voor maximaal comfort en 

gemak. Daarnaast heeft hij een stijlvolle uitstraling  

en is er gebouwd met natuurlijke en duurzame 

materialen. Hij is in drie verschillende breedtematen te 

bestellen waardoor hij past in vrijwel elke tuin. De Pod 

kan naar persoonlijke smaak worden samengesteld, 

uiteraard rekening houdende met ieders budget.

breedte: 3m
breedte: 5m breedte: 7m

Voor 
elke 
wens...

M L XL

Opties
•  Licht hellend dak of zadeldak

•  Gevelafwerking

•  Schroeffundering

•  Mos sedum dak

•  Zonnepanelen

•  Interieuradvies

•  Sanitaire voorzieningen 

Voordelen
•  In veruit de meeste gevallen geen 

vergunning vereist

•  Plug & Play plaatsing en verplaatsbaarheid

•  Financieringsmogelijkheden 

•  GardenPod abonnementsformule 

mogelijk (vanaf € 199,- per maand) 

Kenmerken 

•  Moderne, duurzame en stijlvolle 

uitstraling

•  Verwarmd met infraroodverwarming

•  Hoge isolatiewaarde

•  Samengesteld op basis van afmeting 

en wensen

Gebouwd met 

natuurlijke en 

duurzame 

materialen

De GardenPod 

is er in drie 

verschillende 

breedtematen

https://mk0thegardenpod8o2nw.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2021/01/Publieksbrochure-vergunningvrij-bouwenjuli2018.pdf


Ons kleinst beschikbare 
model biedt toch volop 
ruimte voor een fijne 
werkplek. 
Net als de andere modellen is hij naar 

wens te maken. Kies dus zelf welk type dak 

je voorkeur heeft, welke gevel je wilt en 

welke vloer je het mooist vindt.  

De Tys heeft een hellend dak, de Lyn een 

zadeldak. Extra opties zoals een mos 

sedum dak, zonnepanelen, interieuradvies 

en schroeffundering zijn mogelijk.

Pod M Lyn

Tys

“Tuinkantoor, 
schrijfhut, nest 
of mancave, in 
deze Pods is 
het prettig 
werken”
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Ons meest populaire 
model zorgt voor een 
ruime, luxe werkplek 
van ca. 16 m2.

Je kan kiezen tussen de Tys met een 

hellend dak, of de Lyn met een zadeldak. 

Verder is hij net als de andere modellen 

naar wens te maken. Kies dus zelf welke 

gevel jouw voorkeur heeft, welke vloer je 

wilt en welke afwerking je het mooist vindt.

Pod L Lyn

Tys

“Geef je mede-
werkers een 
tuinkantoor in 
plaats van een 
bedrijfswagen”
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Wie ruimte heeft en dat 
ook in zijn GardenPod 
wil, kiest voor onze 
grootste variant. 
Met maar liefst ruim 23m2 krijg je hier een 

enorme werkplek voor, uiteraard voorzien 

van alle luxe en naar eigen wens en 

behoefte samen te stellen. Kies dus zelf 

welk type dak je voorkeur heeft, welke 

gevel je wilt en welke vloer je het mooist 

vindt. De Tys heeft een hellend dak, de 

Lyn een zadeldak.

Pod XL Lyn

Tys

“Werkgevers: 
twee dagen 
thuiswerken 
wordt de norm, 
dus de vergoe-
dingen zullen 
veranderen”
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Gevelafwerking
•   Zwart Lariks

•   Thermisch gemodificeerd Fraké

•   In overleg is andere gevelafwerking mogelijk• 

Goten en hemelwaterafvoer
•   Het ontwerp is zonder goten

•   Bij de Tys, met het hellende dak, zit de hemelwaterafvoer aan de 

achterzijde

Kozijnen en deuren
•   Eén grote houten schuifpui met hef/schuifsysteem

•   Twee draai/kiep ramen in de zijgevels voor licht en ventilatie

•   Hout van hoge kwaliteit waardoor het voldoet aan strenge normen voor 

inbraakveiligheid en isolatie

•   Perfecte water- en winddichtheid

Vloer
•   Hout, Berkenfinish

•   Andere afwerking in overleg

Verwarming
•   Verwarming middels infraroodpanelen

•   Aangename stralingswarmte

•   Door de gelijkmatige oppervlaktetemperatuur van de infraroodverwar-

ming wordt de ruimte gelijkmatig verwarmd en niet alleen in zones

•   Optioneel aan en uit te zetten via telefoon

Electra & Verlichting
•   Eigen verdeelkast met WiFi aansluitpunt

•   Verlichting door middel van energiezuinige LED spots

•   Vier spots binnenzijde / drie spots buitenzijde

•   3 x dubbele WCD in de wanden

Isolatie en ruimteakoestiek
•   Isolatie rondom volledig geïntegreerd in de wanden, dak en vloer

•   Hoge isolatiewaarde

Garantie
•   5 jaar garantie op constructie en bouwkundige aspecten

•   2 jaar garantie op bewegende delen

•   voor alle garantievoorwaarden, zie algemene leveringsvoorwaarden

Kenmerken
Opties
•   Mos sedum dak

•   Zonnepanelen

•   Interieur en/of interieuradvies (bureau, tafel, kastenwanden, ARBO-wetgeving)

•   Sanitaire voorzieningen

•   Werkplek support (onder andere voor installatie WiFi)



Voor
wie?

Voor werknemers 
Wil jij een GardenPod aanschaffen? Fijn;) Je kunt 

deze wens aan je werkgever voorleggen en een 

vergoeding afspreken. Laat bijvoorbeeld de 

reiskostenvergoeding woon-werk (deels) omzetten 

in een vergoeding die valt onder de werkkostenre-

geling. Zo’n vergoeding is vaak neutraal of zelfs 

gunstig voor de werkgever: minder reiskosten 

woon-werk, lagere zakelijke autokosten of lagere 

kosten leaseauto/auto van de zaak.

In 2021 is de vrije ruimte van deze werk-

kostenregeling tijdelijk verhoogd naar 3,0% over 

de eerste € 400.000, – aan totale brutoloonkos-

ten. Over het restant van de loonsom mag 

maximaal 1,18% vrije ruimte worden berekend.  

Ga bij je eigen fiscalist na wat dit in jouw 

specifieke geval betekend. 

Bron: Rijksoverheid

Voor werkgevers
De GardenPod is zeer interessant voor 

werkgevers die voorop willen lopen in 

verantwoord HR-beleid voor hun 

medewerkers en die duurzaamheid 

belangrijk vinden. 

Wil je als werkgever thuiswerken onder je 

medewerkers stimuleren en ze echt een 

substantieel voordeel geven? Als 

werkgevers voor hun werknemers een 

GardenPod aanschaffen, blijft hij 

eigendom van de werkgever. 

Wel kan er afgesproken worden met de 

werknemer dat aan het eind van de 

afschrijvingsperiode de POD tegen de 

restwaarde is over te nemen.

Uitgaande van een afschrijvingsperiode 

van 5 jaar, zal de maandlast voor 

werkgevers onder de € 250,- liggen. Een 

bedrag dat vaak direct al gecompenseerd 

wordt door lager uitvallende mobiliteits-

kosten. Van een auto van de zaak, naar 

een GardenPod!

Voor ZZP’ers
Wanneer jouw GardenPod door een BV  

of door een onderneming die onder de 

inkomstenbelasting valt wordt aange-

schaft, kan de ondernemer de BTW 

terugvorderen. Overleg je individuele 

situatie met je eigen fiscaal deskundige 

alvorens je een keuze maakt.

Een door een onderneming gekochte Pod 

kan in 5 jaar worden afschreven tot een 

restwaarde. Na de afschrijvingsperiode 

kan de Pod tegen de waarde in het 

economisch verkeer, vaak tegen de 

restwaarde, privé worden overgenomen 

en dan naar eigen wens voor elke 

toepassing worden gebruikt.

De aanschaf van jouw GardenPod minus 

de restwaarde mag, via afschrijvingen, 

worden afgetrokken van de bedrijfswinst.

Rustig en ongestoord werken

De GardenPod is bedacht voor iedereen 

die thuis rustig en ongestoord wil 

werken. Een Pod is zakelijk aan te 

kopen, maar natuurlijk ook privé.  

De Pod kan behalve als thuiswerkplek 

ook dienen als atelier, huiswerk- of 

studeerplek, hobbykamer, gym, 

poolhouse, speelruimte of buitenverblijf.

https://mk0thegardenpod8o2nw.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2021/01/GardenPod-en-fiscaliteit.pdf


Financiering
Je eigen  
Pod vanaf 
€ 199,-  
per maand

Ieders situatie is anders. Ben je zzp’er, 
wordt hij vergoed door de baas of wil je 
zelf investeren in je woning?

Er zijn meerdere financieringsoplossingen mogelijk. 

De meest voor de hand liggende mogelijkheden zijn:

Abonnement
Een abonnement kan fiscaal aantrekkelijk 

en interessant zijn. In sommige gevallen 

kun je de kosten doorbelasten aan je 

werkgever. Eigenlijk net als een leaseauto. 

Als ZZP’er zijn de kosten, onder 

voorwaarden, fiscaal aftrekbaar.

Ieders situatie is anders. We denken graag 

met je mee in de voor jouw beste 

oplossing! Om je een idee te geven kun je 

hier naast een overzicht van de verschil-

lende maandtarieven downloaden. Na 

afloop van jouw abonnement maken wij 

graag een afspraak om de dagwaarde te 

bepalen. Je kan de Pod dan eventueel 

overnemen, waarna hij echt van jou is!

Kopen

Je koopt je Pod

Hypotheek

Je financiert je Pod mee 

met je hypotheek

abonnement 

Je neemt een abonnement 

waar je zelf je maandtarief 

en slottermijn bepaald

1 2 3

Ieders situatie  
is anders. We 
denken graag 
met je mee in  
de voor jouw 
beste oplossing!

https://mk0thegardenpod8o2nw.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2021/01/Overzicht-abbonnementen.pdf


“Doubt kills more 
dreams than 

failure ever will” 

 info@garden-pod.nl 06 12 345 678

mailto:%20info%40garden-pod.nl?subject=
https://www.garden-pod.nl/
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