
Verdienen zonder investeren
Met de verhuur van échte Tiny Houses.

www.inropaTinyHouses.nl

Op wielen, dus geen bouwvergunning nodig.

TINY HOUSE

inropa
Parks

Create your Tiny House Park

Unieke aanbieding voor kleine en (middel)grote campings, recreatieparken en landgoederen. 

Werk ook samen met Inropa Tiny House Parks om geld te verdienen met de verhuur van Tiny Houses.

Inrpa Tiny ouseo H



Deze eigenschappen maken Inropa Tiny Houses uitermate geschikt voor jouw terrein

?Het betreft Tiny Houses on wheels, ze zijn dus mobiel en verplaatsbaar, waardoor er geen bouwvergunning nodig is en ze (veelal) binnen 

de richtlijnen van jouw bestaande recreatievergunning vallen.

?Ruim van binnen, maar compact van buiten, waardoor ze op vrijwel ieder kampeerterrein gemakkelijk geplaatst kunnen worden.

?Gebouwd met natuurlijke, ecologische en gezonde materialen, en passen ze dan ook uitstekend in een natuurlijke omgeving en in ieder 

(bio)ecologisch kampeerconcept.

?Hebben weinig onderhoud nodig en gaan lang mee, net als een gewoon huis.

?Standaard on-grid voor aansluiting op bestaande nuts-voorzieningen, maar tegen meerprijs ook volledig off-grid leverbaar met 

zonnepanelen, accusysteem, sinusomvormer, composttoilet, regenwateropvang en waterzuivering.

?Goed geïsoleerd en comfortabel in ieder jaargetijde; je bent dus niet afhankelijk van goed weer, waardoor je het gehele jaar door 

huuropbrengsten kunt genereren, ook buiten het hoogseizoen. Dit kan de verhuuropbrengst per jaar zelfs verdubbelen!

?Met eigen badkamer voorzien van douche en toilet, ook zeer belangrijk vanuit het corona-oogpunt.

?’Hip and happening', waardoor enorm veel mensen (jong en oud) Tiny Houses aan het ontdekken zijn en er graag in willen verblijven.

?Verhuur van Inropa Tiny Houses brengt je kampeerterrein een nieuw type gasten in het hogere verhuursegment.

Nul investering

Ben je eigenaar van een kleine of (middel)grote camping, recreatie-

bedrijf of landgoed? En zoek je naar uitbreiding van je verhuur-

activiteiten? Het liefst binnen de vergunningen van jouw campingterrein? 

Wil je jouw campingterrein upgraden, maar het ontbreekt aan de 

benodigde financiën? Dat alles kan met Inropa Tiny House Parks.

Kamperen is voor veel mensen tegenwoordig te primitief en het 'gedoe' 

eromheen levert te veel stress op. De aanschaf van een eigen caravan, 

camper, stacaravan of chalet is eenvoudigweg te duur voor de meeste 

mensen. In de afgelopen jaren is er dan ook een sterk groeiende vraag naar 

kant-en-klare accommodaties voor vakanties en weekendjes weg. Niet meer 

gericht op eigen bezit maar op verhuur en gemak. Hierdoor floreren de 

grote huisjes-verhuurparken als nooit te voren. De kunst is om de jongere 

generaties weer naar de kleine en middelgrote campings en 

recreatiebedrijven te trekken.

Inropa Tiny Houses Parks biedt een interessante samenwerking aan, waarbij 

je zonder te investeren (veel) geld kunt verdienen. En, waarmee je je kunt 

onderscheiden van de grote bungalowparken. De basis van deze 

samenwerking is dat Inropa Tiny House Parks haar Tiny Houses aanbiedt op 

basis van huur (lease), waardoor je helemaal niets hoeft te investeren in 

huisjes. Inropa Tiny House Parks biedt je de gelegenheid om de maandelijkse 

betaling te voldoen uit de verhuur van je Tiny House(s). 



Tiny House-modellen van 

Inropa Tiny House Parks:

Moonlight Park 600  | 800 | 900

4, 6 of 8 persoons

opbouw 6,00/8,00/9,00 x 2,55m, 

hoogte 3,95 m, 

leeggewicht 3000/3500/4500 kg

Daylight Low 600 | 800  

2 tot 6 persoons

opbouw 6,00/8,00 x 2,55 m, 

hoogte 3,25 m, 

leeggewicht ca. 2800/3300 kg

Starlight Double Cabin 900  

2x 2 tot 4 persoons

opbouw 9,00 x 2,55 m, 

hoogte 3,75 m, 

leeggewicht ca. 5000 kg

Andere modellen op aanvraag.

Het aanbod van Inropa Tiny House Parks

Een Inropa Tiny House laat zich het gehele jaar door verhuren. Dus niet alleen in het hoogseizoen, maar ook in het midden- als laagseizoen. De 

praktijk wijst uit dat het verhuren in het laag- en middenseizoen samen meer oplevert dat alleen verhuur in het hoogseizoen!

De Inropa Tiny Houses huur (lease) je van Inropa Tiny House Parks. De  looptijd van je huur-overeenkomst (lease) met Inropa Tiny House Parks 

is 10 jaren. De huur voldoe je aan Inropa Tiny Houses Parks in maandelijkse termijnen. De Tiny Houses worden via Inropa Tiny House Parks en 

bekende bookingsites recreatief verhuurd aan gasten. De verschuldigde (maandelijkse) termijnen worden in principe voldaan uit de 

opbrengsten uit de verhuur aan gasten waardoor het je geen geld kost. 

Na afloop van de overeenkomst na 10 jaren zal het Tiny House door Inropa Tiny House Parks worden teruggehaald. Je kunt dan een nieuwe 

overeenkomst afsluiten en bent daarmee altijd gegarandeerd van nieuwe Tiny Houses op je terrein. Hiermee wordt de door velen gevreesde 

'verpaupering' van je terrein tegengegaan. 

Doordat je nieuwe klanten naar de camping trekt ontstaan er ook (weer) vragen naar extra activiteiten op de camping. Deze extra 

opbrengsten zijn direct voor de campingeigenaren en zijn natuurlijk afhankelijk van het aanbod en creativiteit van de camping zelf. Denk aan 

zaken zoals bijv. fiets- of elektro scooterverhuur, skelterverhuur, gebruik van jacuzzi of hot tub, (centrale) wasmachine mogelijkheden, 

maaltijdenservice of restaurant, etc, etc.

Inropa Tiny House Park in Ootmarsum



www.inropaTinyHouses.nl

Samenwerken met Inropa Tiny House Parks
Dan je kunt doen waar jij goed in bent als camping-eigenaar. Je kunt je weer richten op het klanten ontvangen, gastheer en gastvrouw zijn 

en mensen een fijne vakantie bieden. En geen gedoe met financieringen, hypotheken en bouwvergunningen. 

Je stelt plaatsen op het terrein beschikbaar waar Inropa Tiny House Parks haar Tiny Houses kan plaatsen. Meerdere Inropa Tiny Houses 

worden bij voorkeur bijeen geplaatst, zodat er een Inropa Tiny House Park-look ontstaat. 

Inropa Tiny House Parks wenst een hoge kwaliteitsstandaard te hanteren van de verhuurde Tiny Houses én van de terreinen waar haar Tiny 

Houses (komen te) staan. Er zal dan ook alleen een samenwerking worden aangegaan met camping-terreinen die in goede staat van 

onderhoud zijn. Indien je interesse hebt om je aan te sluiten bij Inropa Tiny House Parks zullen we de camping en de omgeving bezichtigen 

en kijken of het aan onze criteria voldoet, of zou kunnen gaan voldoen. Daarna maken we samen een plan van aanpak.

Interesse? Vraag vrijblijvend onze uitgebreide informatie aan met een rekenvoorbeeld voor de opbrengsten uit verhuur van onze Tiny 

Houses, en overtuig jezelf. Of bel of stuur een e-mail om een afspraak in te plannen.

Inropa Tiny House Parks b.v.

T: +31 (0)53 433 17 69

E: info@inropa-greenbuild.nl

Handelsstraat 52

NL 7772 TR Hardenberg - Nederland
TINY HOUSE
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