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Een tinyrebel is een doordacht design dat 
ontworpen is met respect voor mens en 
natuur. Door de hoge kwaliteit van onze 
gebruikte ecologische bouwmaterialen kunt u 
jaren lang genieten van uw investering in een 
tinyrebel. 
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Econic Standaard 
 

Oppervlakte 30m3  Afmetingen 8,40x3,40 
Geschikt voor 2personen. 
 
Door optimaal gebruik van ruimte is deze 
tinyrebel econic voorzien van een 
woonkamer/keuken, slaapkamer, en badkamer. 
Dit alles op slechts 30m3. 
Optioneel is er een mooie houten vlonder 
beschikbaar.  
Ziet u hier zichzelf al zitten? 
 

De nummer 1 in eenvoud 
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Doordat de tinyrebel econic family net iets langer is dan het 
kleine broertje, is dit ontwerp geschikt voor 4 personen.  
Wederom is deze tinyrebel voorzien van een 
woonkamer/keuken, badkamer en maar liefst 2 slaapkamers. Dit 
alles op 40m3. 
Optioneel is er net zoals bij de tinyrebel econic standaard een 
mooie houten vlonder beschikbaar, of een pergola.  Ideaal voor 
de lange zomeravonden samen met de (klein) kinderen.   
 

Econic Family 
 

Oppervlakte 40m3 Afmetingen 12,00x3,40 
Geschikt voor 4 personen. 
 
 
Doordat de tinyrebel econic family net iets 
langer is dan het kleine broertje, is dit ontwerp 
geschikt voor 4 personen.  Wederom is deze 
tinyrebel voorzien van een woonkamer/keuken, 
badkamer en maar liefst 2 slaapkamers. Dit 
alles op 40m3. 
Optioneel is er net zoals bij de tinyrebel econic 
standaard een mooie houten vlonder 
beschikbaar, of een pergola.  Ideaal voor de 
lange zomeravonden samen met de (klein) 
kinderen.   

Bijzonder door eenvoud, en toch dat kleine 
beetje extra 
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Econic Family L 
 Eenvoudig veelzijdig  
 
 

Econic Family L 
 

Oppervlakte 40m3  Afmetingen 8,40x3,50 
3,00x3.66 Geschikt voor 4 personen. 
 
De tinyrebel econic family L is door het 
ontwerp in L-vorm ideaal voor 4 personen. Dit 
ontwerp is voorzien van een 
woonkamer/keuken, badkamer en maar liefst 
2 slaapkamers op 40m3. 
Door de L-vorm is het heerlijk uit de wind 
vertoeven op uw optionele houten vlonder, 
en of pergola 
 

Eenvoudig veelzijdig  
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Tinyrebel Nordic 
 

Bij het ontwerpen van nordic heeft de architect 
zich laten inspireren door de typische 
Scandinavisch design stijl. 
 
Strak, natuurlijk, ingetogen. 
 
De nordic is in 3 verschillende uitvoeringen 
leverbaar. 
 
 
 

Uniek in zijn klasse 
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Scandic de Luxe 
 
 

Oppervlakte 30m3 Afmetingen 8,40x3,40 
Geschikt voor 2/4 personen. 
 
Het puntdak van deze tinyrebel  zorgt voor een 
extra ruimtelijke gevoel.  
De tinyrebel scandic is voorzien van een 
woonkamer/keuken, badkamer en slaapkamer. 
Ook bestaat de mogelijkheid om onder  de 
schuinte van het dak een extra 
slaapgelegenheid te creëren. 
 

Ruimtelijke eenvoud 
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Scandic 
 Scandic 

 
 

Oppervlakte 30m3 Afmetingen 8,40x3,40 
Geschikt voor 2/4 personen. 
 
Het puntdak van deze tinyrebel  zorgt voor een 
extra ruimtelijke gevoel.  
De tinyrebel scandic is voorzien van een 
woonkamer/keuken, badkamer en slaapkamer. 
Ook bestaat de mogelijkheid om onder  de 
schuinte van het dak een extra 
slaapgelegenheid te creëren. 
 

Ruimtelijke eenvoud 
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Afwerking 
 

Exterieur 
Buitengevel bekleding standaard:  
uitgevoerd in Cembrit , milieu vriendelijke 
cement vezelplaat in diverse kleuren en 
structuren. 
Optioneel:  Thermowood,  douglas etc 
Buiten kozijnen standaard:  PVC kozijnen 
Optioneel:  Houten en hout binnen zijde en  
aluminium buitenzijde  
 
 
 
Interieur 
Vloer standaard: Laminaat diverse kleuren 
mogelijk 
Optioneel: PVC  
Wanden en plafonds standaard: wit saus 
werk 
Optioneel: Wand en plafond bekleding in 
hout 
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1. De tinyrebels geven uw park een uitstekende en moderne uitstraling 
die velen zal aanspreken, u verhoogt de kwaliteitsbeleving van het 
gehele park met de tinyrebels  

2. Vele varianten met dezelfde moderne uitstraling sluiten naadloos 
aan op individuele wensen van bewoners 

3. De tinyrebels sluiten volledig aan bij de moderne tijdsgeest van 
duurzaamheid, comfort en energiezuinig 

4. U kunt zelf besluiten of u casco wilt bouwen of sleutel klaar 
opgeleverd wilt krijgen 

5. Bovendien realiseren wij de bouw geheel, dit van plan t/m realisatie. 
Wij nemen alle verantwoordelijkheid en u bent gegarandeerd 
ontzorgt 

6. Beter verhuurrendement voor u, concreet door: 
a. Zeer lage onderhoudskosten 
b. Zeer lage energiekosten 
c. Lange levensduur 
d. Hogere bezettingsgraad door de aantrekkelijkheid van 

tinyrebels. 
7. Daarnaast kunt u bij verkoop aan particulieren ook zelf bemiddelen 

en krijgt u een bemiddelings fee. Dit bespreken wij graag met u 

 

B2B 
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Wij zijn tinyrebel, een zeeuwse familie onderneming die in 2018 
opgericht is door vader en zoon Jan en Hans Christiaan Kaan. 
Jan is al jaren actief in de bouwwereld met zijn adviesbureau 
BAZeeland en is gespecilaiseerd in passieve en energie zuinige 
bouw. Hans Christiaan is parttime betrokken bij tinyrebel. Beide zijn 
van mening dat er nog te weinig rekening houden met energie 
besparing en ecologische manier van bouwen in de recreatie sector. 
Met tinyrebel willen we hier verandering in brengen. 
tinyrebel verzorgt de verkoop en bouw van energie zuinige 
modulaire en ecologisch verantwoorde recreatie woningen in 
Nederland en Belgie.    De  nieuwe generatie tinyrebels worden  
modulair ontworpen en zijn volledig circulair gemaakt van duurzame 
materialen met een uniek design. Met een tinyrebel legt u de basis 
voor een gezonde, comfortabele en energie zuinige met een 
minimale co2 footprint manier van recreeren 
 
Wij werken intensief samen met Rebel Modul en Rebel group in 
Gdansk. Hier worden de modules ontworpen en in een zeer 
moderne fabriek gebouwd. 
 
Bouwen op vertrouwen met respect voor de natuur is onze kern 
visie 
 

Over ons 
 tinyrebel building the new generation 
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Overzicht 
 

Cubic Camp Cubic Camp 

Cubic Office Cubic Guesthouse 
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Econic Standaard Econic Family Econic Family L 

Tinyrebel Nordic Scandic Scandic de Luxe 
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