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Voorwoord
Uitkijken over het water. Over het stuivende zand. Over de oer-

Nederlandse natuur vanuit een comfortabele stoel in een grote 

luxueuze vakantievilla die qua kleurstelling en duurzaamheid perfect 

aansluiten bij de omgeving. Het thuisgevoel bieden is niet meer 

genoeg, een vakantiewoning moet voelen als een tweede (t)huis. 

Een vakantie kortom zonder excuus in welke vorm dan ook: er mag 

even écht geleefd worden en dat moet de vakantievilla ook in alles 

uitstralen.   

De Duinvilla’s zetten een nieuwe toon in de vakantiebeleving in 

Nederland. Of beter gezegd: ze sluiten aan bij dat wat de consument 

wenst en dat vertaalt zich naar uw investeerdersperspectief. Ook al 

door de omvang van deze vakantievilla’s: Duinvilla 1 is geschikt voor 10 

personen en Duinvilla  2 is zelfs geschikt voor twaalf personen. Meer 

mensen kunnen herbergen betekent meer huuropbrengsten en ook 

dat weerspiegelt zich in een interessant investeerdersperspectief. 

Maar het is vooral ook de inrichting die de illusie die vakantiegangers 

willen beleven versterkt. Een fraaie entree, een grootse badkamer, 

een master bedroom, een luxueuze open keuken met een ruime living 

en een zeer sfeervolle eethoek met open haard. De Duinvilla’s van 

EuroParcs geven aan vakantiegangers het gevoel dat ze even koning te 

rijk zijn. Het thuisgevoel 2.0 zogezegd.
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Ligging
Resort Poort van Zeeland is gelegen op een stukje onvervalste 

Hollandse historie. Het resort is gelegen bij Hellevoetsluis wat 

eeuwenlang de marinehaven van eerst de Republiek der Zeven 

Provinciën en later het Koninkrijk der Nederlanden was.

Er bestaat een kans dat het strand waaraan Resort Poort van Zeeland 

gelegen is in een andere tijd de beroemdste Zeeuw ooit, admiraal 

Michiel de Ruyter, over het water keek. De tijden zijn veranderd, 

maar nog altijd heb je vanuit de duinen en het strand bij het huidige 

resort een zodanig uitzicht dat het een Hollandse meester uit de 

zeventiende eeuw zou kunnen inspireren tot een prachtig stilleven. 

Daarnaast vind je in Hellevoetsluis zelf ook nog veel terug van het 

roemruchte verleden. Aan die tijd herinneren nog gebouwen als 

het Tromphuys, de Affuitenloods, het Kruythuys en het Ruyterhuys, 

vernoemd naar Michiel de Ruyter.

Resort Poort van Zeeland  7. 



Resort Poort van Zeeland  9. 

Faciliteiten 
Nu al schuilt er achter de poort een klein kasteel waar jong en oud 

zich koning te rijk voelt. Maak kennis met het Adventuredome op 

Resort Poort van Zeeland, ontdek de vele faciliteiten en zie hoe 

de kinderen helemaal opgaan in hun eigen wereld in het indoor 

speelparadijs.

Sta toe dat uzelf ook weer een beetje kind wordt en ga helemaal los 

in de lasergameruimte of geef met het hele gezin toe aan de nieuwste 

rage: de ‘glow in the dark minigolf’. Grote kans dat u aan het einde van 

de dag uw kleine ‘koninkrijk’ niet meer zult verlaten. Hoezeer het ook 

de bedoeling is in de spannende escape room om zo snel mogelijk te 

ontsnappen, diep in uw hart wilt u misschien helemaal nog niet weg.

Gelukkig hoeft dat ook niet, want Resort Poort van Zeeland heeft 

hoogwaardige horeca. U kunt kiezen uit een restaurant bij het 

Adventuredome om na alle avonturen even bij te komen of het 

pannenkoekenschip waarmee u symbolisch gesproken wegvaart naar 

het volgende avontuur. Dat kan het buitenspeelterrein zijn of  

het strand.
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Beleef een vakantievilla met een robuust en tegelijkertijd 

luxueus karakter! Het type Duinvilla 1 is gebouwd met 

duurzame materialen die helemaal zijn toegerust voor 

de ligging vlakbij het strand en het grote water. De 

vakantiebeleving van zand, duin en water komt ook helemaal 

terug in de kleurstelling van dit opvallende recreatie-object. 

Tegelijkertijd zijn grote ramen ingebouwd die u elke dag weer 

een prachtig uitzicht geven over het typisch Nederlandse 

landschap.

Type Duinvilla 1 is geschikt voor 10 personen en dubbellaags. 

Dat maakt deze vakantievilla geschikt voor verhuur aan 

grotere groepen hetgeen zich ook vertaalt naar een groter 

investeerdersperspectief. Tegelijkertijd voelt dit recreatie-

object zeer huiselijk aan. Het thuisgevoel wordt onderstreept 

op de begane grond met een living en aangrenzend een 

open keuken die voorzien is van alle keukenaccessoires 

die u in een kookruimte van niveau mag verwachten. Een 

grote eettafel en een zithoek met open haard geven de 

vakantievilla nog meer warmte. 

De klasse van het type Duinvilla 1 begint bij de fraaie entree 

en wordt bekrachtigd door de riante, fraaie badkamer 

die rechtstreeks kan worden betreden vanuit de master 

bedroom. Deze badkamer beschikt ook over een toilet, 

daarnaast is er onder de trap nog een separaat toilet.

De bovenverdieping maakt ook indruk: deze kent maar liefst 

vier slaapkamers, een grote badkamer en een apart toilet.   

Duinvilla 1

Plattegronden

Verdieping

Begane grond



Beleef een vakantievilla met een robuust en tegelijkertijd 

zeer luxueus karakter! Waarbij het topcomfort dat type 

Duinvilla 2 biedt wordt gesymboliseerd door de sauna die 

vanuit de grote badkamer op de begane grond kan worden 

betreden. Deze badkamer is op zijn beurt alleen toegankelijk 

vanuit de master bedroom!

Het type Duinvilla 2 staat kortom, hoewel dit recreatie-object 

ruimte biedt aan twaalf personen, voor privacy pur sang! Het 

thuisgevoel wordt in deze dubbellaagse vakantievilla ook 

anderszins onderstreept. Zo kunnen jonge kinderen in de 

tweede slaapkamer naast de master bedroom slapen, zodat 

u met behoud van alle privacy toch een oogje in het zeil kunt 

houden op datgene wat het leven liefde en zin geeft. Voor 

oudere kinderen of simpelweg een groter gezelschap geldt: 

de bovenverdieping telt maar liefst vier slaapkamers plus 

een badkamer en een separaat toilet.

De omvang van de vakantievilla maakt niet alleen indruk, 

maar weerspiegelt ook uw investeerdersperspectief.  Ook 

al omdat Het type Duinvilla 2  is gebouwd met duurzame 

materialen die helemaal zijn toegerust voor de ligging vlakbij 

het strand en het grote water. De vakantiebeleving van zand, 

duin en water komt ook helemaal terug in de kleurstelling 

van dit opvallende recreatie-object. Tegelijkertijd zijn grote 

ramen ingebouwd die u elke dag weer een prachtig uitzicht 

geven over het typisch Nederlandse landschap.

Het hart van dit bijzondere recreatie-object zit hem echter 

niet in de aanblik van buiten of in de aansprekende 

slaapkamers en badkamers. Wie de fraaie entree 

binnenloopt en langs de trap en het separate toilet loopt, 

treft een grote living met aangrenzend een open keuken 

aan die voorzien is van alle keukenaccessoires die u in een 

kookruimte van niveau mag verwachten. In deze ruimtes 

wordt het thuisgevoel échtbeleefd. Een grote eettafel en 

een zithoek met open haard geven de vakantievilla nog 

meer warmte. Dat gevoel, die klasse, ook dat uit zich in uw 

investeerdersperspectief. 

Duinvilla 2

Verdieping

Begane grond

Plattegronden



Sfeerimpressies Duinvilla’s
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Colofon

EuroParcs Group

Adres Oude Apeldoornseweg 48 | 7333 NS Apeldoorn

Telefoon +31 (0)88 070 8000

E-mail verkoop@europarcs.nl

Disclaimer

De informatie in deze brochure is uitsluitend bedoeld als algemene 

informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie in deze brochure 

worden ontleend. Hoewel EuroParcs zorgvuldigheid in acht heeft 

genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze brochure 

en daarbij gebruik heeft gemaakt van bronnen die betrouwbaar 

geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid 

en actualiteit van de geboden informatie. EuroParcs wijst iedere 

aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit 

van de geboden informatie uitdrukkelijk van de hand.

Technische omschrijving 
 

Buitenzijde 

Fundering en vloer. 

De fundering en de vloer zal worden opgebouwd volgens de adviezen van 

de constructeur. De isolatie voldoet aan de geldende eisen.

Gevels 

De gevelconstructie omvat een geïsoleerde houtskeletbouw balklaag 

met een constructief binnen- en buitenblad van houten plaatmateriaal. 

De buitenzijde van de gevel bestaat uit planken gevelbekleding  welke 

staand is aangebracht. De trasraam en schoorsteen zijn voorzien van een 

steenstrip. 

Kozijnen, ramen en deuren

De buitenkozijnen zijn uitgevoerd in kunststof  in de kleur zwart/antraciet. 

Het hang- en sluitwerk wordt geleverd en gemonteerd in rvs. De ramen zijn 

voorzien van een HR++ beglazing.

Dakbedekking, overstekken en boeiboorden

De dakbedekking bestaat uit een geïsoleerde dakplaat, het platte dak 

gedeelte is afgewerkt met  EPDM dakbedekking.

De boeiboorden en overstekken zijn uitgevoerd in een onderhoudsarm 

plaatmateriaal in combinatie met zetwerk in de kleur wit . De 

hemelwaterafvoeren zijn van zink. 

Overig

De woning heeft een tweetal buitenlampen van rvs. 

Ventilatievoorzieningen, die zichtbaar zijn aan de buitenzijde van de 

woning, zijn uitgevoerd in rvs.

Binnenzijde 

Wand- en plafondafwerking

De wanden en plafonds zijn, anders dan in de natte ruimten, standaard 

afgewerkt met een gipsplaat. De wanden zijn tevens voorzien van een 

renovlies behang.

Vloeren en vloerafwerking

De vloer bestaat uit een geïsoleerde houtskeletbouw balklaag en 

is voorzien van houtenvloerplaten . De vloeren van de woning zijn, 

anders dan de natte ruimten,  aangekleed met een laminaat vloer. De 

laminaatvloer is afgewerkt met een opstaande plint. 

Keuken

De keuken wordt uitgevoerd zoals op tekening aangegeven. De uitvoering 

van de keuken is afhankelijk van de gekozen woonstijl. De keukenkasten 

bestaan uit  fineer van spaanplaat. Het keukenblad is van composiet 

volgens de gekozen woonstijl.

De keuken is aangekleed met de volgende inbouwapparatuur.

i. Koel-/vrieskast (inbouw)

ii. Inductie kookplaat met afzuiging

iii. Combi-oven

iv. Vaatwasser

Boven het aanrechtblad is een spatrand aangebracht. .

Gecombineerde badkamer en toilet

De vloer van de badkamer en het toilet zijn uitgevoerd met een vloertegel 

van het formaat 60 x 60 mm. De wanden van de badkamer en toilet zijn 

voorzien van een 100 %  watervast plaatmateriaal of een tegel van 

30 x 60 mm. 

Het toilet omvat een hangende closetpot van porselein in de kleur 

wit. De badkamer is voorzien van een wastafel gecombineerd met een 

badkamermeubel. De douche is verrijkt met een douchebak.

Het sanitair wordt voorzien van de nodige kranen en toebehoren in de 

kleur chroom.

Elektrische installatie 

De installatie voldoet aan de NEN 1010-eisen. Lichtpunten en 

wandcontactdozen worden aangebracht volgens de geldende 

voorschriften. Alle verblijfsruimtes kennen voldoende dimbare led-spots 

en wandcontactdozen. De uitvoering van de spots en het schakelmateriaal 

is afhankelijk van de gekozen woonstijl. 

Ventilatievoorzieningen

Het ventilatiesysteem van de woning bestaat in de sanitaire ruimte uit een 

mechanische afzuiging. De verblijfsruimten worden geventileerd middels 

natuurlijke ventilatie.

Verwarmimgsinstallatie

De woning wordt verwarmd middels een combiketel en radiatoren. De 

combiketel zorgt tevens voor  warm water. De thermostaat is geplaatst in 

de woonkamer.

Stoffering van de woning

De woning wordt geheel verhuurklaar opgeleverd en uitgerust met alle 

noodzakelijke kleine inventaris. 



Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.europarcsverkoop.nl 

Maak via de website direct een afspraak met één van onze aankoopadviseurs. Zij informeren 

u verder over het aankooptraject, de te behalen huuropbrengsten en alle mogelijkheden bij 

aankoop van een recreatie-woning. U kunt natuurlijk ook onze open dagen bezoeken. Kijk 

voor alle data op www.europarcsverkoop.nl


