
TINY HOUSE
CONCEPTS
Een huis met een wauw-effect, duurzaam
gebouwd, uniek in zijn soort én knus van binnen
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OVER TINY

Een huis met een wauw-effect, duurzaam
gebouwd, uniek in zijn soort én knus van
binnen. Een huis dat je letterlijk met een auto
kan verplaatsen en minimale impact heeft
op de omgeving. Volledig ingericht met
woonkamer, slaapvide, keuken, badkamer en
terras. Maak kennis met TINY, leverancier en
importeur van hoogwaardige kwaliteit Tiny
Houses.

"TINY voor mensen die snel een sfeervolle en betaalbare 
woning nodig hebben"

LEVERANCIER VAN HOGE

KWALITEIT TINY HOUSES

Jochem Verheul 

Tel: 06 14 862.469

Mail: jochem@tiny.nl

Importeur en bouwer van Tiny Houses
Voor productielijn en maatwerk
Mogelijkheid voor proefslapen in
Nederland
Volledige ontzorging van bouw, transport
en aansluiting op locatie
Heldere afspraken en goede garanties

DE VOORDELEN VAN TINY



BEAUTIFUL MODERN 4 BEDROOM, 3 BATHROOM

TURN KEY   
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TINY HOUSE VOOR
COMMERCIELE VERHUUR
Een Tiny House is vanwege het
duurzame en knusse karakter dé
perfecte woning voor mensen die
minder te besteden hebben en het
milieu zo min mogelijk willen
belasten. Maar Tiny Houses zij ook
uitermate geschikt voor
commerciële verhuur binnen de
recreatie & toerisme sector. Door de
hoge isolatiewaarde en ingebouwde
vloerverwarming kunnen de Tiny
Houses het hele jaar door worden
verhuurd.

TINY levert compleet afgewerkte
twee- en vierpersoonsuitvoeringen
vanaf €40.000 excl. BTW. Incusief
garantie en transport. De Tiny
Houses zijn van zeer hoge kwaliteit
en kunnen met gemak 20 tot 25 jaar
mee. 

"Minimale impact op de leefomgeving en natuur"
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PRIJZEN



FLEXIBEL EN
SFEERVOL WONEN
TINY concepts is dé oplossing als
het gaat om het creëren van
duurzame en tijdelijke
woonomgevingen van hoge
kwaliteit. Geen container woningen
of stapelbouw, maar sfeervolle en
comfortabele Tiny Houses met een
wauw-effect voor de bewoners en
omgeving. Waar andere en tijdelijke
woonvoorzieningen toch nog een
redelijke bouwtijd vergen, zijn onze
Tiny Houses binnen 24 uur op
locatie te verkrijgen. Daarnaast
kunnen onze Tiny Houses eenvoudig
worden verplaatst en herbruikt.

"Minimale impact op de leefomgeving en natuur"

Unieke en sfeervolle woning gebouwd
op een trailer
Circulair gebouwd met duurzame
materialen en zonnepanelen
Een turn-key Tiny House v.a. €45.000
óf €660 per maand
Volledig ingericht met woonkamer,
slaapvide, keuken, badkamer en terras

EEN TINY TIJDELIJKE
WONING….
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ONS VERHAAL
Het begrip Tiny House is ontstaan in Amerika.

Inmiddels is het concept ook in Nederland steeds
populairder aan het worden. Niet alleen als

accommodatie, maar ook als betaalbare en
duurzame woning.

Onze eigen liefde voor Tiny Houses is ontstaan in 2019
vanuit tinyparks.nl, waarmee wij sinds een jaar

kleinschalige en intieme kampeerlocaties creëren in
Nederland met Tiny Houses. Voor TinyParks hebben wij

tal van bouwers in Nederland, Duitsland, Polen en
China bezocht, op zoek naar die ene leverancier die

de beste Tiny Houses kon bouwen. 

Deze leverancier hebben we begin 2020 gevonden in
Oost-Europa. TOen de eerste 30 stuks de Nederlandse

grens paseerde kregen we al snel verzoeken van
vrienden, campings en zelfs een projectontwikkelaar

om onze Tiny Houses te kopen. De hoogwaardige
afwerking, scherpe prijzen en het unieke ontwerp

onderscheidt ons in de markt. Het was dus voor ons
dan ook een "kleine"stap om TINY op te richten om

meer  mensen te laten genieten van onze Tiny Houses.

Interesse? Wij komen graag met jouw in contact
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