
Glamping is hot! Gasten willen de vrijheid van kamperen in de natuur, zonder in te moeten leveren in luxe en 

comfort. Niet alleen in de vakantieperiode, maar ook zomaar een paar dagen. Ze hebben dan minder tijd 

en die willen ze uitermate goed besteden. Meteen met een goed boek op de ligstoel, met de voetjes in het 

water van het mooie uitzicht genieten of er lekker op uit. Zelf een tent opzetten is geen optie. Biedt u uw 

gasten die mogelijkheid? Met de tent ‘Back to basic 2.0’ van Bouwbedrijf Risseeuw is het zo geregeld.

Glamping met de Back to Basic 2.0

luxe vakantie 
met kampeergevoel



Back to basic 2.0
De tent ‘Back to Basic 2.0’ van Bouwbedrijf 

Risseeuw is een lodge in de vorm van een tent. 

Deze is voorzien van slaapplaatsen, elektriciteit en 

een ruim terras. De volledig glazen wand aan de 

terraszijde zorgt voor veel natuurlijk licht en een 

optimale verbinding met buiten. De ‘Back to Basic 

2.0’ combineert het beste van twee werelden. In 

deze lodge voelen uw gasten zich vrij én ervaren 

ze het echte kampeergevoel. Tegelijkertijd genieten 

ze van de luxe en het comfort van een hotelkamer. 

Kortom: Glamping zoals glamping bedoeld is. 

Zo geregeld!
De plaatsing van de tenten ‘Back to Basic 2.0’ 

op uw terrein is binnen een paar uur geregeld. De 

tent wordt in onze prefabhal compleet gebouwd. 

Leveren en plaatsen op uw locatie vergt slechts 

enkele uren. Over de aanleg van elektriciteit hoeft u 

zich geen zorgen te maken. De ‘Back to Basic 2.0‘ 

is namelijk vanwege de zonnepanelen op het dak 

geheel zelfvoorzienend.  

ook in de winter 
heerlijk op vakantie

kwaliteit & 
duurzaam

Volledig op maat
Of u nu op zoek bent naar accommodatie voor twee personen of voor een compleet gezin, de 

‘Back to Basic 2.0’ biedt de oplossing. De lodge wordt geheel op maat gemaakt naar uw wensen. 

• Standaard afmeting (circa) 5000 x 3500 x 3000 mm, in overleg zijn afwijkende maten zeker 

 mogelijk.

• Kleurstelling binnen: naturel / wit, maar is naar keuze aan te passen.

• Terras is optioneel en in vele maten leverbaar.

• Inrichting en meubilair in overleg te verzorgen.

Kwaliteit & duurzaam
• De basis: vloer, dak en gevels zijn  

 opgebouwd uit constructief hoogwaardige 

 geïsoleerde elementen met een Rc-waarde

 van 5,2. 

• De buitenbekleding is vervaardigd van 

 gemodificeerd hout en is volledig  

 geventileerd aangebracht. Dit waarborgt 

 een langere levensduur.

• Het dak kan indien gewenst ook met 

 dakpannen bekleed worden.

Het hele jaar door
Kamperen alleen in de zomer? Niet met de ‘Back 

to Basic 2.0’ van Bouwbedrijf Risseeuw. De lodge 

is boven de norm geïsoleerd, zodat het zelfs in 

de winter heerlijk vertoeven is. Voor gebruik in de 

winter zijn twee opties mogelijk:

1. Plaats met behulp van elektra via het nutsbedrijf 

 een convectorkacheltje. Met weinig energie kan

 de tent worden verwarmd.

2. Elektrische vloerverwarming.

 Lekker met een warme chocomel en in een

 aangename temperatuur genieten van het 

 winterse uitzicht. Ziet u het al voor u? Wij wel! 

 Wat een genot voor uw gasten.

Op de mooiste plekjes
De tent ‘Back to Basic 2.0’ is op iedere 

ondergrond te plaatsen. Van een vlak 

kampeerterrein tot een schuine helling en zelfs 

boven het water. Dankzij de flexibele fundering is 

alles mogelijk. Zo kunt u uw gasten van de mooiste 

plekjes en uitzichten van uw terrein laten genieten. 

 



Glamping was nog nooit zo makkelijk te realiseren 

als nu. U kiest de ‘Back to Basic 2.0’ die past bij 

de wensen van uw gasten. U kent ze als geen 

ander. Bouwbedrijf Risseeuw adviseert u hier graag 

verder in. We realiseren en plaatsen de lodge 

volledig op maat. 

Binnen de kortste keren genieten uw gasten van 

de vrijheid, de luxe en het comfort dat u hen biedt. 

Of dat nu de doorreizende Airbnb-gast is, of het 

gezin dat enkele weken vakantie blijft vieren. Allen 

zullen ze een heerlijk verblijf in de tent ‘Back to 

Basic 2.0’ hebben en later graag weer terugkeren.

www.risseeuwbv.nl

Voor meer informatie of vrijblijvende 
offerte, neem contact op:

Zo wil je toch op vakantie!

staat binnen 
een paar uur

info@risseeuwbv.nl

0115-561661

www.risseeuwbv.nl

Onderdeel van:

Kom langs en bezoek onze demo!
Bouwbedrijf Risseeuw BV

Meekrapweg 14

4571 RX Axel


