
TINY HOUSES

TINY HOUSES ZIJN DE 
OPLOSSING VOOR: 

• Mantelzorgwoningen
• Spoed woonoplossingen
• Recreatieondernemers

Wat is een Tiny House?

Tiny Houses zijn volwaardige woningen van maximaal 50 m2. 

Alle voorzieningen van een ‘normale’ woning worden functioneel samengevoegd. 

Koken, wassen, leven en slapen; het kan allemaal in een Tiny House.

De oplossing voor:
• zorginstellingen;
• woningcorporaties;
• gemeenten;
• recreatieondernemers.

Soorten Tiny Houses
Bij TBVA werken we vooral 
met opdrachtgevers die Tiny 
Houses willen met een specifieke 
bestemming. Zoals Tiny Houses 
bestemd voor: 
• zorg;
• tijdelijke huisvesting;
• recreëren.

Wet- en regelgeving
Het meest uitdagende deel van de 
ontwikkeling van een Tiny House is 
voldoen aan de wet- en regelgeving. 
Zo zijn er eisen aan vrije hoogte en vrije 
doorgangen. Ook gelden er minimale 
oppervlakten voor bepaalde ruimten en 
zijn er regels omtrent de aanwezigheid 
en de afmetingen van specifieke 
voorzieningen. Naast afmetingen is 
natuurlijk ook het energetische deel met 
isolatieschil en bijbehorende installaties 
een belangrijk aandachtspunt.

Vragen die we moeten beantwoorden 
voordat er gekozen kan worden voor 
een bepaald Type Tiny House:
• Wat is het beoogde doel/ wie is 

de beoogde bewoner van de Tiny 
House?

• Wat is de beoogde locatie van de 
Tiny House?

• Wordt de Tiny House tijdelijk of 
permanent geplaatst?

”

Koken, wassen, leven 
en slapen; het kan 

allemaal 
in een Tiny House.

“

Weten wat TBVA voor u kan 
betekenen?
Bel ons op 033 - 258 44 27, mail naar 
info@tbva.nl of kijk op www.tbva.nl.

TBVA kan helpen met:
• De aanvraag van de benodigde 

vergunningen, voor zowel tijdelijke 
al permanente woningen.

• De begeleiding van de ontwikkeling 
en uitvoering.

• Het vinden van de geschikte partner 
voor de bouw van uw Tiny House.

• Het in contact komen met (zorg)
partners die al een Tiny House 
inzetten om de juiste zorg te bieden.


