
Vithaus BIWI

BIWI - MAXI

BIWI - MINI

BIWI - MIDI

Permanent of tijdens een event.

Zakelijk kunnen ze ingezet worden als slaapplek voor 

festival gangers of als strandhuisjes in het zomer 

seizoen. Maar als B&B in je eigen tuin kan natuurlijk 

ook.  Denk eens aan de BIWI modules. 

Snel neer te zetten en aan te sluiten en weer te 

verwijderen als ze niet meer nodig zijn.

verplaatsbaar

Een veelzijdig en Smart MINI-hotel!

Wat een leuke concept is dit! Verplaatsbare MINI Villa's die je overal 

neer kunt zetten. Als tijdelijke woon-of verblijfsruimte. Wat te denken 

van een park van deze modules als hotelkamers aan het strand? 

Alles zit erin!

Het BIWI-huis wordt in 3 formaten geleverd. De MINI, de MIDI en je 

raadt het al, de MAXI. Van een 7 m² bouwoppervlak tot 14 m². 

Daarnaast is er een Offgrid-module voor die situaties waarbij de 

voorzieningen zoals water en stroom niet voorhanden zijn.

3-formaten: MINI | MIDI | MAXI

De BIWI vrijstaande woonunit is er 3 verschillende afmetingen. 

Allemaal even breed en even hoog, maar verschillend in lengte. De 

MAXI is 6 meter lang. De MIDI is 4 meter lang en de MINI 3m.

Allemaal bieden ze slaapgelegenheid aan 2 personen, een 

badkamer en een kledingkast. Alles wat je nodig hebt om 

comfortabel te slapen. Net als een ‘gewone’ hotelkamer, maar dan 

vrijstaand. En plaatsbaar waar overnachtingsplaatsen nodig zijn.

BASIS-versie en SMART-versie

De SMART-versie van de BIWI levert je diverse handige extra's. Denk 

aan een handige app-om alle apparatuur (op afstand) te 

bedienen, reserveringen te maken, SMART-lock, toegang verlenen 

d.m.v. QR-code, airconditioning en elektronisch te verduisteren 

ramen.
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SMART voor bezoekers

Voor de gasten biedt de SMART versie ook fijne 

extra’s. Zij kunnen genieten van de airco en de 

elektrische tinting van de ramen.

Wanneer je gaat slapen maak je de ramen 

ondoorzichtig en als de dag begint, maak je de 

ramen weer helder zodat je van de omgeving kan 

genieten. Luxe toch?

 Gastenverblijf in de tuin

Wanneer je af en toe gasten hebt die een nachtje 

overblijven, maar in huis niet voldoende slaapplek 

hebt, dan is het te overwegen om zo’n BIWI in de 

tuin te zetten. De MAXI neemt slechts 14 m² ruimte in 

en biedt een zelfstandige slaapplek aan 2 

personen.

Kun je die ruimte niet missen in je tuin of laat je 

budget het niet toe, kies dan een kleiner model. De 

MINI of de MIDI.

Opties buitenzijde 

BIWI

De buitenzijde van de 

BIWI kun je naar wens 

laten bestickeren.

Park vol futuristische hotelkamers

Een moderne hotelformule die overal voor een comfortabel verblijf 

kan zorgen. Met BIWI modules in 1 maat of een mix van MINI, MIDI 

en MAXI.

Verhuren van de BIWI is eenvoudig

De SMART uitvoering van de BIWI is wat duurder, maar biedt je als 

verhuurder vele extra’s. 

De vernuftige BIMI-app maakt verhuren heel makkelijk. Het ‘BIWI 

Smart Management Systeem’ verleent je gasten toegang tot de 

BIWI via een QR-code, laat automatisch boekingen maken en 

koppelt je aan grote portals als Booking.com. 

Ook handig is dat je met die app allerlei systemen in de BIWI op 

afstand kunt regelen. Denk aan de verlichting, de WiFi-router, getint 

deurglas, elektronisch slot en alarminstallatie. Het systeem biedt ook 

verschillende betalingsmogelijkheden voor je gasten.


