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Tiny Asterix Houses 
Steeds meer mensen begr�pen dat er minder nodig is voor een gelukkiger leven. 

Meer kwaliteit, minder kwantiteit. Tiny Asterix Houses z�n gemaakt van Scandinavisch 

sparrenhout. Onze huisjes z�n klein maar zeer functioneel en st�lvol. Of je nu op zoek 

bent naar een effectieve werkplek, mantelzorgwoning, kleiner huis, of gewoonweg kiest 

voor een bewuster leven: b� Asterix Houses ben je aan het juiste adres. 

Kun je wonen, werken of vakantie vieren in een Tiny Asterix House?

 

Starterswoning Seniorenwoning

Studentenwoning Mantelzorgwoning

Vakantiehuisje Werkplek

Verhuur Woning

Binnen kijken



Kleine impressie

Plattegrond



Betaalbaar 

Mobiel 

Een Asterix Tiny House 

v.a. 43.000,- Excl. Btw

 

De huisjes z�n tussen de 

3000 kg en 3500 kg en met 

een auto verplaatsbaar in 

heel Europa.

 

Design op maat

Duurzaam 

Elk huis kan gemakkel�k 

geleverd worden in elke kleur. 

Ook is het interieur helemaal 

naar eigen wens in te vullen.

Het hout dat gebruikt is voor 

de productie van het huisje is

Scandinavisch sparrenhout - 

en bestand tegen extreme 

weersomstandigheden. 
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Sofa

Vouwtafel

Toilet

Wastafel

Douche

Inductiekookplaat of gaskookplaat

Wastafel

Koelkast

Garderobe

Kast
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Wat nu?



Kleine Volgende stap
Zit je met vragen? Neem gerust contact op voor meer informatie over een tiny house 

of mobiele woning. Ben je nieuwsgierig naar de mogel�kheden en/of wil je een van 

onze demohuisjes te bek�ken? Bel dan even met Richard en maak een vr�bl�vende 

afspraak. Het demohuisje is goed bereikbaar op het terrein van Tuincentrum Bull 

in Beuningen. Hier kun je zelf voelen aan de materialen, even liggen op de vide en 

bespreken wat alle kleurr�ke interieuropties z�n. Er z�n meerdere modellen leverbaar 

in verschillende kleuren en met interieurvariaties. De huisjes worden op locatie 

geleverd in heel Nederland. Kom je zelf een k�kje nemen?

Richard Bull

06 - 514 965 50

Van Heemstraweg 82 

6641 AG Beuningen

A S T E R I X H O U S E S . N L

Ja, ik bel Richard

https://asterixhouses.nl/

