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De inklapbare hotelkamer
Flexotels verhuurt inklapbare hotelkamers aan
onder meer popfestivals en sportevenementen.
Dankzij de inklaptruc, die doet denken aan
een pop-upboek, passen er twintig kamers op
een oplegger.

Gaat de hele inventaris ook ingeklapt mee?
“Op grotere terreinen realiseren we over de
honderd kamers, dan is het cruciaal dat een
groot deel van de inventaris mee ingeklapt
wordt. Hiervoor hebben we een eigen bed,
kastjes en stoelen ontwikkeld. Dit scheelt
naast transport ook in de opbouwtijd. Kussens,
dekbedden en linnen worden wel apart
en schoon vervoerd.”
Toilet en douche zijn niet in de kamer aan
wezig. Hebben jullie daar plannen voor?
“Voor bezoekers van muziekevenementen blijft
een kamer zonder eigen voorzieningen de beste
en goedkoopste oplossing. Voor de B-to-B
markt en het personeel op evenementen brengen we dit jaar een nieuw type inklapbare kamer
met sanitair op de markt. Deze kamers met
sanitair worden dan voor een langere periode op
locatie gezet.”
Proberen jullie naast festivals ook andere
markten aan te boren?
“Ik heb dit idee mede voor de opvang van
bewoners van rampgebieden en vluchtelingen

bedacht. Daar krijgen we al aanvragen voor en de
komende jaren gaan we dit zeker oppakken. Ook
uit de mijn, olie- en bosbouwindustrie komen
aanvragen. Dat is heel mooi maar je moet er wel
focus op hebben om een opdracht uit bijvoorbeeld Brazilië daadwerkelijk binnen te halen.”
Wat is jullie strategie om buitenlandse mark
ten aan te boren?
“In 2013 hebben we een uitstapje gedaan voor
een project in de USA maar in de basis doen we
Europese projecten. 80% van alle evenementen is buiten Nederland, met recht zijn we een
exportbedrijf. In Duitsland, Frankrijk en het
VK zijn we bezig om distributeurs aan te stellen
die naast de verkoop ook het projectmanagement verzorgen. Op termijn moeten zij ook
mee-investeren in nieuwe kamers. Het zou veel
handenwerk en reistijd schelen als we voor de
op- en afbouw op partners kunnen vertrouwen.”

Flexotels
Hoofdvestiging: Best
Aantal medewerkers: 5
Belangrijkste product:
tijdelijke overnachtings
accommodaties
Belangrijkste exportlanden:
België, Duitsland,
Frankrijk, UK
Exportomzet: 65%

Was kost een nachtje logeren en krijg je ont
bijt op bed?
“Alles wat je wilt, kun je krijgen. Ontbijt op bed
en andere vormen van ‘hospitality’ hebben we
al meerdere keren gedaan en dit zal inderdaad
alleen maar groter worden. De prijs voor een
tweepersoonskamer varieert van 400 tot 1500
euro per evenement van 3-5 dagen. Veel geld
maar als je dan aan een racecircuit staat, heb je
veel meer dan een goed bed om te slapen!”
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