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Wat begon als
een droom groeide
uit tot een duurzame
oplossing

Wat begon als een droom, groeide uit tot een 

duurzame oplossing. Het merk Tiny werd opgericht 

na het succes van zijn ‘grote broer’ TinyParks, want 

de behoefte aan sfeervolle reactiewoningen die het 

hele jaar door verhuurd kan worden is groot.

Een plek om te ontsnappen aan de stadsdrukte, een 

plek om uniek te overnachten wat net even anders is. 

En zo begon de reis; van de start van het éérste 

Tiny recreatiepark, tot leverancier van ons eigen 

tiny house merk. Van natuurlijke recreatiehuisjes tot 

permanente woningen en zorgwoningen. Inmiddels 

is Tiny uitgegroeid tot een duurzaam merk dat zich 

met net zo veel liefde inzet voor de mens, als voor 

de aarde. Tiny is op een missie om mensen in heel 

Nederland een thuis te geven.

Team Tiny
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TinyParks, unieke 
overnachtingen in 
bijzondere sferen.

“TinyParks is de 
ultieme get-away 
om de hectiek van 
alle dag even te
onvluchten.”

Waar andere recreatieparken steeds groter en massaler gaan, 

is TinyParks de ultieme get-away om de hectiek van alledag te 

ontvluchten, te connecten met like-minded people en vooral 

te genieten van goede vibes, ruimte en natuur. 

Het concept is vorig jaar gestart in Drenthe en opent begin 

volgend jaar zijn 3e locatie in de Ardennen. Binnen het 

concept wordt gebruik gemaakt van sfeervolle Tiny houses. 

Benieuwd waarom TinyParks gekozen heeft voor Tiny houses?  

Lees het op de volgende pagina. 

PROJECT CASE
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WIL JE MEER WETEN? 

GA NAAR WWW.TINYPARKS.NL



Waarom heeft TinyParks 
gekozen voor een Tiny house 

als oplossing?

Vergunningsaanvraag
In Drenthe was een aanpassing in de 

omgevingsvergunning nodig om het eerste 

park te realiseren. Doordat de Tiny houses 

op een trailer staan worden deze beschouwd 

als kampeerobject, zoals een caravan. Dit 

zorgde voor een snellere afhandeling. 

Veilige investering
De exploitatie en investering is transparant, 

overzichtelijk en makkelijk terug te rekenen. 

Bij Tiny houses heb je niet te maken met 

onvoorziene extra bouwkosten. Althans niet 

wanneer je de Tiny houses besteld via Tiny. 

Wij hanteren vaste prijzen en kunnen met 

de klant de exact kosten van het project 

uitrekenen. 

Sfeervol en veilig
Tiny houses zijn onderscheidend en spreken 

een andere doelgroep aan dan de gasten 

die kiezen voor de grote vakantieparken. 

Wil jij niet concurreren met deze partijen 

maar wel een bijzondere accommodatie 

aanbieden, kies dan voor Tiny houses. 

Ze hebben de populariteit van de safaritent 

van vijf jaar geleden. 

Snelle levering 
en verplaatsing
De Tiny houses konden binnen vier weken 

aan TinyParks op locatie worden geleverd, 

compleet aangesloten op de riolering, water 

en stroom. Mocht TinyParks in de toekomst 

met zijn concept willen verplaatsen naar een 

andere locatie. Dan kan dit! Binnen een dag 

kunnen we Tiny houses weer meenemen. 

Ook interessant voor jaarplekken die vaker 

van plek willen wisselen. 

 

DE VOORDELEN
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Een bewuste 
keuze voor 
de toekomst

KIEZEN VOOR TINY Tiny houses zijn over het algemeen duurder als safaritent of 

stacaravan. Niet zo gek want de beleving, materiaalkeuze en 

kwaliteit is niet met elkaar te vergelijken. Tiny houses zijn dan 

ook interessant voor recreatiebedrijven die de luxe van een 

hotel willen aanbieden met de sfeer van een camping.

- 5 - TINY VOOR RECREATIE



Tiny is méér dan 
alleen de leverancier

Alleen het leveren van Tiny houses is niet waar ons hart sneller van gaat kloppen. Bij de 

projecten tot nu toe zijn we altijd betrokken geweest vanaf de eerste tekening tot zelfs 

het maken van de website. Ons creatieve team vertaald jullie recreatiebehoefte naar een 

haalbaar conceptplan waar alle stakeholders enthousiast van worden. 

Wij zeggen vaak tegen onze klanten “maak je geen zorgen, het wiel is al voor je uitgevonden”. 

Of het nu gaat om de aanvraag richting de gemeente, het toetsen van de financiële 

haalbaarheid van het project tot de inrichting van de Tiny houses zelf. Wij hebben deze 

wegen al meerdere keren mogen bewandelen vanuit TinyParks.

Tiny is opgericht door een groep ondernemers met verschillende achtergronden maar 

allemaal één gezamenlijke passie hebben en dat is “ondernemen” ofwel “dingen” creëren. 

Onze achtergronden zijn vastgoed ontwikkeling, marketing & productontwikkeling. Dit zie je 

direct terug bij tiny.nl, en bovendien zorgt deze ondernemersgeest ervoor dat we ook altijd 

openstaan voor nieuwe samenwerkingen. Zo kunnen wij helpen als gaat om het verkrijgen 

van investeringengelden, vergunningen, franchise, lease of een compleet uitgewerkte 

businesscase. 

OVER TINY

Conceptontwikkeling

Kennisbank

Partner
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Ralph de Boer & Jochem Verheul -
Initiatiefnemers van Tiny

“Onze Tiny houses
bieden veel kansen
en zijn een mooi
antwoord op de 
vraag vanuit 
de recreatie-sector”

DE VOORDELEN

Een Tiny house 
heeft een zeer hoog 
belevingsgehalte

Tiny houses hebben 
een natuurlijke en 
duurzame uitstraling

Tiny houses zijn 
flexibel en veilig te 
verplaatsen

Tiny houses zijn het 
hele jaar rond te 
verhuren.

Tiny houses geven 
een natuurlijk en 
warm gevoel

Tiny houses passen 
helemaal in de 
trends van nu
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LEES MEER 

OP TINY.NL



Ervaar zelf de
mogelijkheden van

Tiny, kom langs!

TINY - KORTE ZUWE 2 - 3985 SM WERKHOVEN 

INFO@TINY.NL - WWW.TINY.NL

CONTACT MET TINY

Team Tiny


