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Opvouwbare hotelkamers bij evenementen
AMSTERDAM - Bij een aantal grote sport-, cultuur- en publieksevenementen is het voortaan mogelijk om
te blijven overnachten in een... opvouwbare hotelkamer.

De onderneming Flexotels B.V. plaatst de komende maanden bij een aantal grote sport-, cultuur- en
publieksevenementen opvouwbare hotelkamers. Hiervoor zijn units van ter grootte van 6 bij 2,4 bij 2,5 meter (de
gangbare afmeting voor een zeecontainer) gesplitst, waarbij in elke ruimte twee gasten comfortabel kunnen
overnachten.
De inrichting van Flexotels is luxueus en efficiënt, waardoor de kosten voor een overnachting slechts enkele
tientjes per persoon per nacht bedragen. Ook voor rolstoelgebruikers is Flexotels toegankelijk. Na afloop van het
evenement worden de kamers snel en gemakkelijk ingeklapt en kunnen twintig hotelkamers tegelijk vervoerd
worden. Door toepassing van dit gepatenteerde systeem worden veel wegkilometers bespaard en CO2-uitstoot
verminderd.
Flexotels speelt met opvouwbare hotelkamers in op de vraag van evenementenorganisatoren om comfortabele
overnachtingsmogelijkheden op locatie aan te kunnen bieden.
De hotelkamers worden verhuurd aan de organisatie die deze in kan zetten voor het onderbrengen van gasten,
personeel of op- en afbouwmedewerkers. De komende weken worden Flexotels geplaatst bij de volgende
evenementen: Folkwoods (Eindhoven, 14 – 16 augustus), Lowlands (Biddinghuizen, 21 – 23 augustus), een
tweetal landelijke sportevenementen en de Dutch Design Week (Eindhoven, 17 - 25 oktober).
Directeur Hubert von Heijden van Flexotels B.V.: “Als ontwikkelaar van hotel- en vrijetijdsconcepten hebben wij
veel contacten in de evenementenbranche. De vraag naar flexibele oplossingen voor comfortabele
overnachtingen is groot. We slaan met dit nieuwe concept twee vliegen in één klap: gasten of medewerkers
kunnen nu op of nabij de evenementenlocatie overnachten en het evenement kan weer een stuk ‘groener’
georganiseerd worden.” Uit ervaring blijkt dat de besparing van wegkilometers door transportefficiëntie, de
flexibiliteit en het feit dat Flexotelsgasten het evenement van zeer dichtbij kunnen beleven de doorslag bij de
diverse afnemers geeft.
Kijk hier naar instructiefilmpje

