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Wij zijn Tiny Rebel en wij houden van mensen, natuur en 

design. Dat is waarom wij onze passie voor duurzaamheid 

hebben gecombineerd met ecologische bouwmaterialen 

in een slim design om onze Tiny Rebel Houses te bouwen. 

Het resultaat? Onze kleine huizen bieden het grootste 

plezier. Energiezuinig, milieuvriendelijk en gesneden uit het 

juiste hout. Zoek jij naar een lange, duurzame investering? 

Hou(d)t jij net zo van de natuur als wij? Kom een kijkje 

nemen!

tinyrebel
Building a new generation
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De Econic ziet er misschien zeer eenvoudig uit, 

maar het ontwerp is uiterst doordacht. Op 30m² 

vind je in dit huisje namelijk alles wat je nodig hebt 

om comfortabel met twee personen te wonen. 

Een woonkamer met een open keuken, een 

slaapkamer en tot slot een badkamer zijn daarop 

allemaal aanwezig. Wil je ook nog lekker buiten 

zitten? Kies dan voor de optionele houten vlonder 

die van deze tinyrebel een ware eyecatcher maakt.

De Econic Family is met 40m² een tikkeltje groter 

dan de Econic. Doordat wij de extra ruimte slim 

hebben benut is dit huisje geschikt voor vier 

personen. Behalve een woonkamer met open 

keuken en een badkamer heeft deze tinyrebel 

twee slaapkamers. Door de extra slaapkamer is 

het een ideale tiny house voor gezinnen. Met de 

optionele houten vlonder of pergola hoeven jij en 

je familie niets te missen van mooie zomeravonden.

Econic Standaard
De nummer 1 in eenvoud

Econic Family
Toch dat kleine beetje extra

Oppervlakte Oppervlakte

Afmeting AfmetingAantal pers. Aantal pers.

Voorzieningen30m² 40m²

8,40x3,40 meter 12,00x3,40 meter2 personen 4 personen

woonkamer/keuken, badkamer, slaapkamer Voorzieningen woonkamer/keuken, badkamer, 2 slaapkamers
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De tinyrebel Scandic heeft alles wat nodig is voor 

twee tot vier bewoners. Een woonkamer met 

open keuken, een slaap- en badkamer maken 

dit huisje compleet. Bovendien zorgt het puntdak 

voor extra gevoel van ruimte. Ook kun je onder de 

schuinte van het dak nog extra slaapgelegenheid 

creëren. Als toevoeging heeft de Scandic Deluxe 

overkappingen aan de buitenkant. Ideaal voor als 

je graag op je terras zit!

Scandic
Ruimtelijke eenvoud

Oppervlakte

Aantal pers.

Voorzieningen30m² of 40m²

2/4 personen

woonkamer/keuken, badkamer, slaapkamer
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De Econic Family L laat zien dat er ook met weinig 

vierkante meters een speels ontwerp mogelijk is. 

Ook in deze tinyrebel vind je een woonkamer 

met open keuken, een badkamer en twee 

slaapkamers. In dit huisje kun je dus prima met 

vier personen verblijven. De L-vorm zorgt ook voor 

een ideale buitenruimte als je uit de wind wilt zitten. 

Neem er de optionele houten vlonder of pergola 

bij en jouw tinyrebel is helemaal af!

Econic Family L
Eenvoudig veelzijdig

Oppervlakte

Afmeting AfmetingAantal pers.

Voorzieningen40m²

8,40x3,40 en 3,74x2,91 meter 8,40x3,40 of 12,00x3,40 meter4 personen

woonkamer/keuken, badkamer, 2 slaapkamers
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Nordic
Uniek in zijn klasse

Nordic X Nordic Y Nordic Z

Oppervlakte

Afmeting

Opties

Aantal pers.

Voorzieningen48m²

12,00x4,00 meter

beschikbaar in optie X, Y of Z

4 personen

woonkamer/keuken, badkamer, 2 slaapkamers

7 88

Wanneer je maar weinig vierkante meters hebt, kun je 

toch veel ruimte creëren door de hoogte in te gaan. 

Dat is precies wat wij doen met deze tinyrebel. Op de 

begane grond vind je een keuken, een badkamer en 

een slaapkamer. Een extra slaapkamer bevindt zich op 

de vide. Hierdoor biedt deze tinyrebel lekker veel ruimte. 

De wanden van de Nordic zijn gemaakt van CLT. Van 

buiten is deze tinyrebel bekleed met thermowood. Voor 

het dak heb je de keuze uit metaal of hout.
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Cubic
Camp, Guesthouse of Office

Een Tinyrebel blinkt uit in veelzijdigheid en 

een snelle constructie. Een sterk voorbeeld 

daarvan zijn de modellen Cubic Camp, 

Guesthouse en Office; die er binnen één 

dag kunnen staan. Met een oppervlakte 

van 3 bij 3 meter zijn de Cubics ideaal als 

comfortabele overnachting, trekkershut, om 

dienst te doen als tijdelijke accommodatie of 

om te werken.

Oesters en babbelaars zijn een paar van de 

bekendste Zeeuwse producten. Er is echter nog meer 

spraakmakends dat uit Zeeland komt en dat zijn de 

recreatiewoningen van tinyrebel. Een jong familiebedrijf 

dat met trots achter zijn energiezuinige en ecologisch 

verantwoorde minihouses staat. De oprichters zijn wij: Jan 

en Hans Christiaan Kaan. Als vader en zoon lanceerden 

wij in 2018 tinyrebel om een omwenteling te brengen 

in de wereld van recreatiewoningen. Daar is volgens 

ons namelijk veel meer mogelijk op het gebied van 

energiebesparende en ecologische bouw. Bij tinyrebel 

weten we waar we over praten. Tinyrebel is voor ons 

pure passie! Recreatiewoningen met een minimale 

CO²-footprint zijn weer een grote stap voorwaarts in 

duurzaamheid. Daarbij vergeten wij de bewoners niet 

door te zorgen voor een pico bello comfort en een uniek 

design. Dat maakt onze kernvisie compleet: bouwen op 

vertrouwen met respect voor de natuur.

Over ons
De start van een rebelse onderneming

Oppervlakte

Afmeting Aantal pers.

Opties9m²

3,00x3,00 meter 2/4 personen

Cubic Camp, Cubic Guesthouse of Cubic Office
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De Tinyrebel word standaard bekleed met 

Thermowood planken. Wanneer deze blank 

gelaten worden zal dit in verloop van tijd 

vergrijzen. Ook is het mogelijk deze planken te 

voorzien van een kleurtje Bijvoorbeeld zwart.

Voor de kozijnen maken wij standaard gebruik 

van kunstof kozijnen voorzien van triple 

beglazing. ook is het mogelijk om te kiezen 

voor aluminium kozijnen.

Exterieur
Een rebelse uitstraling

Door het gebruik van CLT zijn de binnenwanden/

plafonds erg sfeervol, om het CLT te beschermen 

behandelen wij onze binnenwanden en plafonds 

met een lichte white wash. Het is mogelijk om 

hierin te variëren. De vloer word afgewerkt met 

een laminaat vloer. Het is mogelijk om hier naar 

eigen smaak invulling aan te geven. Ook kunnen 

wij uw tinyrebel voorzien van meubilair, hierdoor 

kunt u uw tinyrebel helemaal eigen maken.

Interieur
Een rebelse uitstraling
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