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Welkom bij  Dutchen
Toe zijn aan vakantie - dat gevoel kent u vast. Samen 
een lang weekend er tussenuit of een paar weken weg 
om helemaal tot rust te komen. Hoe fijn is het dan om 
in een totaal andere omgeving volledig op uw gemak 
te zijn? Een plek waar ontspannen bij wijze van spre-
ken op de drempel begint omdat uw vakantiewoning 
aanvoelt als een comfortabele villa?

Al vijf jaar biedt Dutchen hoogwaardige vakantievilla’s 
op kleinschalige parken. We kiezen bewust voor lo-
caties langs de kust of in natuurgebieden zodat het 
landschap bijdraagt aan het ultieme vakantiegevoel. 
De woningen zijn ingericht door gerenommeerde inte-
rieurdesigners en van alle moderne gemakken voor-
zien. Daardoor behouden ze ook op lange termijn hun 
waarde voor de huiseigenaren en genieten gasten er 
van een onvergetelijke tijd. 

Dutchen blijft vernieuwen op het gebied van beheer 
en verhuur. We richten ons op kwaliteit voor eigena-
ren en gasten om de beste service te kunnen bieden 
die u zich kunt wensen. Ons team heeft alle kennis en 
kunde in huis om een optimale bezetting van uw va-
kantiewoning te realiseren. Zo ervaart u als eigenaar 
wel de lusten, maar niet de lasten van uw tweede huis. 
En hoeft u zich als gast alleen maar bezig te houden 
met de leuke dingen van het leven.

In dit magazine leest u over onze projecten in binnen- 
en buitenland. Op Ameland breiden we bijvoorbeeld 
uit met nieuwe groepsaccommodaties. En in Afrika en 
Scandinavië bieden we avontuurlijke vakanties naar 
toeristische hotspots die nog niet door de massa zijn 
ontdekt. Alle reden om dit blad eens rustig door te 
bladeren en inspiratie op te doen.

Veel leesplezier!

Het Dutchen-team
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Waarde hechten aan vakantie...

Maakt u als gast kennis met Dutchen, dan ervaart u de 
luxe van onze vakantievilla’s. Ze staan op kleinschalige 
locaties, veelal aan de kust of op de Waddeneilanden. 
De huizen zijn stijlvol ingericht door gerenommeerde 
designers en voorzien van al het comfort voor een heer-
lijk ontspannen verblijf. Ook als u eerder via Dutchen 
een vakantiewoning heeft geboekt, is dit magazine het 
lezen waard. We hebben ons aanbod in 2013 namelijk 
uitgebreid met het nieuwe label DutchIslands. Op dit 
moment vindt u al vakantievilla’s van DutchIslands op 
Texel, Schiermonnikoog en Ameland. Op korte termijn 
komt daar een scala aan buitenverblijven bij.

Natuurschoon
Voor ons Nederlandse en internationale aanbod van 
vakantievilla’s selecteren we aansprekende locaties 
dichtbij natuurschoon. Zo liggen in Nederland de 
meeste huizen op steenworp afstand van strand en 
duinen: een landschap om in alle seizoenen van te ge-
nieten. In en om de villa maken we het u net zo graag 
naar de zin. Bijvoorbeeld met privé wellness-faciliteiten 
als een sauna, jacuzzi of stoomcabine. Persoonlijke 
service staat bij Dutchen hoog in het vaandel. Bij aan-
komst treft u fris opgemaakte bedden aan en luxe 
handdoeken voor het hele gezelschap. Natuurlijk is 
ook de eindschoonmaak voor u geregeld.

Luxe extra’s
Om uw verblijf meer dan aangenaam te maken, biedt 
Dutchen allerlei extra’s. Wat dacht u van een luxe 
broodjesservice, een chef-kok aan huis, Nespresso-
koffie, een uitgebreid wijnassortiment en zelfs butler-
diensten op maat! Eén van onze vaste gasten verwoordt 
het zo: ‘Als ik te lang wegblijf, merk ik aan mezelf dat 
ik er weer tussenuit moet. In een vakantievilla van  
Dutchen kom ik in een paar dagen volledig tot rust.’ Het 
volledige interview leest u op pagina 19. 

Maximaal rendement
Bent u eigenaar van een vakantiewoning uit het aanbod 
van Dutchen? Dan wilt u vanzelfsprekend zo weinig mo-
gelijk omkijken hebben naar uw bezit. Daarom nemen 
wij u alle zorg uit handen. Dutchen coördineert beheer, 
verhuur en schoonmaak - en samen met u streven we 
naar maximaal rendement op uw investering.

De kunst 
van het 
onbezorgd 
genieten
Op vakantie lijkt het 
dagelijks leven mijlenver 
weg. Alles draait om 
genieten van elkaar en van 
een mooie omgeving. ‘Time 
flies when you’re having 
fun’, zeggen de Engelsen. 
Dutchen zorgt ervoor dat het 
u in uw kostbare vrije tijd 
nergens aan ontbreekt.  

SpeerpuNteN vaN 
kwaLiteit 

Het ultieme vakantiegevoel
•  Verblijf in een exclusieve villa 

op een aansprekende locatie 
•  Rust, ruimte en natuurbeleving 

door kleinschaligheid zonder 
massavermaak

•  Modern en stijlvol interieur  
met luxe faciliteiten, zoals 
gratis WIFI en  privé wellness

•  Extra service voor een  
optimale vakantiebeleving 

•  Eenvoudig online 
verhuurproces met 
klantvriendelijke, persoonlijke 
callcenter-ondersteuning

Zorgeloos bezit
•  Deskundig beheer van uw 

vakantievilla door ons team  
van professionals

•  Gedegen promotie, gericht op  
het behalen van een stabiel 
rendement voor alle eigenaren

•  Transparante rapportage die u 
eenvoudig online kunt volgen

•  Persoonlijke benadering in 
ondersteuning, advies en 
klachtenafhandeling

•  Een inventieve en innovatieve 
aanpak bij uitbreiding van 
services, vervanging van 
faciliteiten en renovatie
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Informatie

H
et jonge Amsterdamse interieur- 
en designbureau Hinabaay richtte 
voor Dutchen nieuwe vakantiehui-
zen in op Park Duynvoet in Schoorl. 
In Park Waddenduyn op Texel ge-

ven ze bestaande villa’s een interieur ‘make-over’. 
Hinabaay staat onder leiding van managing director  
Michael Sluijzer. Zijn broer en medeoprichter van 
het bureau is Robin Sluijzer, een gerenommeerde en 
gedreven ontwerper met de nodige projecten in de 
interieur- en retailbranche op zijn naam. We vragen 
Michael naar de samenwerking met Dutchen: 

waarom past de stijl van Hinabaay zo goed 
bij Dutchen? 
Michael: ‘We vinden elkaar in het streven naar kwa-
liteit. Dutchen verhuurt uitsluitend hoogwaardige 
vakantievilla’s. Wij richten ons bij interieurdesign op 
mooie materialen met een lange levensduur. Dat be-
tekent bijvoorbeeld dat stoffen goed wasbaar moeten 
zijn en matrassen lang meegaan. Die duurzaamheid 
combineren we met een chique uitstraling van onze 
ontwerpen.’ 

waarmee valt een Hinabaay-interieur voor 
Dutchen op?
‘In de reguliere vakantiemarkt zie je schreeuwerige 
interieurs met felle kleuren en meubels die eigenlijk 
nooit echt lekker zitten. De huiselijkheid is vaak ver 
te zoeken, zo’n interieur straalt kilte uit. Wij willen 
dat gasten een vakantievilla ervaren alsof ze thuis-

komen, ook al is het niet hun eigen huis. Daarom 
kiezen we voor warme interieurs met natuurlijke 
kleuren en als blikvanger een paar bijzondere acces-
soires. Het ontwerp moet passen bij de architectuur 
van het huis.’

waar is Hinabaay als zakelijke partner sterk in?
‘We besteden veel aandacht aan het vertalen van de 
wensen van onze klanten naar concreet design. Daar 
is niet per definitie een groot budget voor nodig. Onze 
kracht ligt in een interieur zo mooi mogelijk maken 
voor een reële prijs. De onderscheidende ontwer-
pen in onze projecten zijn van Robins hand. Veel van 
onze meubelontwerpen produceren we trouwens 
zelf. Daardoor kunnen we snel schakelen en zijn we 
flexibel in de uitvoering. Ons netwerk van vaklieden 
draagt daar ook aan bij. We werken voor al onze  
projecten samen met dezelfde loodgieters, schilders, 
tegelzetters en meubelmakers. Dan ken je elkaar en 
weet je wat je kan verwachten.’

waar ben je het meest trots op in de interieurs 
voor Dutchen?
‘Op de manier waarop onze interieurs aansluiten bij 
de huizen en het landschap eromheen. Van de ge-
bruikers krijgen we positieve reacties. Ze zijn verrast 
over het hoge niveau van het ontwerp en geven aan 
hoe fijn het huis daardoor aanvoelt.’

’s Morgens nog eens 

omdraaien omdat het 

bed zo lekker ligt. Na een 

duinwandeling rozig bij 

het haardvuur van warme 

chocolademelk nippen. 

Dat thuisgevoel maakt 

een vakantie zo veel fijner. 

Designbureau Hinabaay 

let speciaal op sfeer en 

huiselijkheid bij de inrichting 

van vakantievilla’s.

VoEL JE  
THuIS oP 

vakantie

Natuurlijke kleuren en een enkele stijlvolle blikvanger...
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M
eer dan zestig kilometer wan-
del- en fietspaden slingeren 
zich door het uitgestrekte 
landschap van Nationaal Park 
de Schoorlse Duinen. In welk 

seizoen u ook komt, er valt altijd wat moois te zien. 
Zeldzame vogels, velden vol bloeiende orchideeën. 
En vanaf de duintoppen ziet u oer-Hollandse luch-
ten voorbij trekken. Staatsbosbeheer heeft aan de 
rand van het duingebied een Buitencentrum voor be-
zoekers. Van daaruit kunt u prachtige wandelingen 
en fietstochten maken. In het Buitencentrum krijgt 
u meer informatie over het natuurgebied en er zijn 
leuke kinderactiviteiten.

Brede zandstranden
Het schone en rustige strand van Schoorl aan Zee is 
alleen te voet of per fiets bereikbaar via de duinen. 
De perfecte plek voor rustzoekers. Bij de stranden 
van Hargen, Camperduin, Bergen aan Zee en Eg-
mond aan Zee kunt u gemakkelijk met de auto ko-
men. Eind 2014 is via zandsuppletie acht kilometer 
nieuw strand aangelegd. Hierdoor zijn de stranden 
van Camperduin en Petten verbonden en heeft het 
kustgebied er gevarieerde natuur bij gekregen.

Sfeervol ontspannen 
Schoorl groeide de afgelopen decennia uit tot luxe 

badplaats. Zo is het culinair genieten bij sterrenres-
taurant Merlet van de familie Van Bourgonje. Voor 
een ontspannende gezichts- of lichaamsbehande-
ling gaat u naar het gloednieuwe beautycentrum. 
Verder zijn er veel winkeltjes met woonaccessoi-
res en lokale lekkernijen. Het bekendste duin van 
Schoorl, het 51 meter hoge Klimduin, ligt midden 
in dorp. Daar omheen vindt u sfeervolle terrasjes 
en restaurants. De kinderen vermaken zich er uren 
terwijl u geniet van een goed glas wijn.

Outdoor actie
Mountainbikers komen van heinde en verre om 
het spectaculaire parcours bij Schoorl te rijden. 
Deze vijftien kilometer lange, ruige route loopt 
door het duingebied en is al jaren één van de fa-
voriete mountainbike-parcoursen in Nederland. In 
de directe omgeving van Schoorl vindt u Golfbaan 
Sluispolder met een uitdagende 18 holes Champi-
onshipcourse en een 9 holes par 3 baan. Kunstski-
baan Il Primo ligt aan de rand van het Bergense 
duingebied. Daar kunt u van september tot april 
skiën, snowboarden en langlaufen als voorberei-
ding op de wintersport of als sportief uitje met het 
gezin. Evenementenbureau De Jongens uit School 
organiseert bijzondere groepsuitjes in de natuur: 
van branding-kanoën tot blokarten (strandzeilen), 
zeilfietsen en discgolf.

Eindeloos 
struinen langs 
           het strand
Egmond, Bergen en Schoorl liggen aan de rand van het breedste en hoogste 

(56 meter boven N.A.P.) duingebied van ons land. Lekker uitwaaien of  

een dagje aan zee - daar komt een mens van tot rust. De dorpen bieden 

nog meer voor het ultieme vakantiegevoel. Zoals een sterrenrestaurant, 

exclusieve winkels en outdoor-avontuur. De ideale vakantie dichtbij huis.

Prachtige lange strandwandelingen...
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D
it villapark ligt in het centrum van het dorpje 
Schoorl, grenzend aan de Schoorlse Duinen. 
Vanuit het park loopt of fietst u zo het prach-
tige natuurgebied in. In Schoorl vindt u tal van 
winkels, restaurants en gezellige terrassen. 

Het dorp is gemakkelijk te bereiken via een duinwandeling of 
korte fietsrit.  

Buitenleven
In villapark Mooi Schoorl staan 20 sfeervolle rietgedekte va-
kantiehuizen. Ze bieden ruimte aan 4 tot 6 personen. Elk huis 
is stijlvol ingericht, inclusief open haard en moderne keuken. 
In de royale tuin vindt u een buitenkeuken en/of een vuur-
plaats. Enkele huizen hebben een buiten-jacuzzi, whirlpool of 
zelfs een privézwembad. 
www.mooischoorl.nl

Mooi Schoorl

kenmerken
• 2 of 3 slaapkamers 
•  badkamer met douche en/of ligbad
•  moderne, compleet ingerichte 

keuken
•  vaatwasser, wasmachine, 

wasdroger
•  ruime tuin met tuinmeubilair en/of 

buitenkeuken en vuurplaats
•  wellness-mogelijkheden: jacuzzi, 

whirlpool, privé buitenzwembad
• autovrij park
•  ligging in het centrum van Schoorl, 

aan de duinrand

kenmerken
•  patio-stookplaats met grote open 

haard en loungebanken
•  royale, omheinde tuin met 

buitenkeuken en tuinmeubilair
• 4 slaapkamers 
•  4 badkamers met regendouche en/of 

ligbad
•  moderne, compleet ingerichte keuken
•  vaatwasser, wasmachine, wasdroger
• Quooker, wijnklimaatkast
•  wellness-mogelijkheden: jacuzzi, 

Finse sauna
•  nabij het Buitencentrum van de 

Schoorlse Duinen

S
inds 2014 biedt Dutchen een nieuw concept in 
Schoorl: stookplaatswoningen in Park Duynvoet. 
Elk van de 13 vakantievilla’s in dit kleinschalige park 
heeft een eigen romantische patio-stookplaats. Op 
de loungebanken rondom de grote open haard blijft 

het zelfs op frisse dagen buiten aangenaam toeven. Bij de villa’s 
vindt u ook buitenkeukens, trampolines en diverse wellness-
mogelijkheden, zoals een Finse sauna en jacuzzi.
De gloednieuwe villa’s hebben een woonoppervlak van 180 m2. 
Dat maakt ze ruim genoeg voor een comfortabel verblijf met 
8 personen. De woning is smaakvol en hoogwaardig afgewerkt 
met al het denkbare moderne comfort, zoals een Quooker, een 
wijnklimaatkast, internet-tv en muziek-afspeelmogelijkheden 
via uw smartphone. De 4 slaapkamers zijn elk voorzien van een 
eigen badkamer met regendouche en/of ligbad. Park Duynvoet 
ligt aan de voet van de Schoorlse Duinen en op korte fietsaf-
stand van het strand. 
www.duynvoetschoorl.nl 

Duynvoet Schoorl Natuur én gezelligheid dichtbij...

Buitenleven in alle luxe...
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A
ls u in de vakantie vooral rust en 
ruimte zoekt, voelt u zich meteen 
thuis op Weideduyn. Dit villapark 
bestaat uit slechts 11 vakantiehui-
zen. Vanuit de woning en vanaf het 

terras kijkt u uit over de weilanden op de indrukwek-
kende eerste duinenrij van de Schoorlse Duinen. Het 
is maar een paar minuten lopen van het park naar 
het dorpje Schoorl, het bekende Klimduin en na-
tuurgebied de Schoorlse Duinen. De strandopgang 
van Schoorl aan Zee ligt op een kwartiertje fietsen 
afstand.

De rietgedekte huizen zijn stijlvol ingericht en ruim 
dankzij hun riante souterrain. Met 130 m2 woon-
oppervlak bieden ze met gemak een comfortabel  
verblijf voor 6 tot 8 personen. Op Park Weideduyn 
kunt u kiezen voor een vakantiehuis met eigen  
infrarood- of Finse sauna. Enkele huizen hebben 
zelfs een buiten-jacuzzi. 
www.weideduynschoorl.nl 

V
anaf villapark Duynvallei loopt in u in 5 mi-
nuten naar het strand. Op zomerse dagen 
met het hele gezin naar zee: heerlijk pootje 
baden, kastelen bouwen of body boarden. 
De kinderen zijn er uren mee in de weer. In 

de koudere seizoenen is het genieten van een strandwan-
deling met warme chocolademelk na. Het park grenst aan 
de Schoorlse Duinen, een uitgestrekt natuurgebied met 
volop wandel- en fietsroutes.

Dit exclusieve vakantiepark bestaat uit 29 stijlvol ingerichte 
en ruim opgezette vakantiehuizen, elk met een eigen ka-
rakter. Dankzij het riante, lichte souterrain hebben de hui-
zen maar liefst 130 m2 woonoppervlak. Daardoor zijn ze ge-
schikt voor een comfortabel verblijf met 6 tot 8 personen. 
 
De openslaande deuren in de woonkamer verbinden het 
vakantiehuis met een ruim terras. Daar is het heerlijk 
loungen tot de zon achter de horizon zakt. Veel woningen 
hebben bovendien een eigen infrarood- of Finse sauna. Ook 
een whirlpool of stoomcabine behoort tot de mogelijkhe-
den. De perfecte afsluiting van een ontspannen dag in de 
buitenlucht.
www.duynvalleischoorl.nl

Duynvallei

Weideduyn

kenmerken
• 3 ruime slaapkamers 
• luxe badkamer met ligbad en douche
• moderne, compleet ingerichte keuken
• vaatwasser, wasmachine, wasdroger
• terras met loungeset
•  wellness-mogelijkheden: sauna, 
 stoomcabine, whirlpool
• loopafstand van strand, zee en duinen

Loungen tot zonsondergang...

Uitkijk over de weilanden...

kenmerken
• 3 ruime slaapkamers 
• luxe badkamer met ligbad en douche
• moderne, compleet ingerichte keuken
• vaatwasser, wasmachine, wasdroger
• terras met tuinmeubilair
•  wellness-mogelijkheden: sauna, jacuzzi, 

stoomcabine, whirlpool
•  ligt op loopafstand van het centrum van Schoorl 

en het Klimduin
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O
p Ameland realiseert Dutchen een 
kleinschalig villapark dat alles com-
bineert wat dit prachtige Wadden-
eiland te bieden heeft. Het ligt aan 
een golfbaan, aan de rand van de 

duinen en op slechts een kilometer afstand van het 
strand. Ook liefhebbers van cultuurhistorie en culi-
naire fijnproevers voelen zich hier thuis. Zo zijn in het 
dichtbij gelegen dorpje Hollum goede restaurants te 
vinden en maar liefst 53 rijksmonumenten.

De villa’s hebben een ruime woonkamer met luxe 
keuken en verrassend veel doorzichten. In elk huis 
bevindt zich een slaapkamer met aangrenzende bad-
kamer op de begane grond. Dat maakt deze villa’s 
zeer geschikt voor mindervaliden. Er is een riant 
souterrain met nog twee slaapkamers en een badka-
mer. In de zonnige, omheinde tuin vindt u een tuinset 
en een trampoline voor de kinderen.
www.duingolfameland.nl

I
n 2013 is Dutchen uitgebreid met een nieuw  
label genaamd DutchIslands, waarmee wordt in-
gespeeld op de groeiende trend naar een vakantie 
op de Wadden. 
De Waddeneilanden worden steeds populairder 

voor een korte break. En dit is begrijpelijk want ondanks 
het feit dat je in eigen land blijft, krijg je zodra je op de boot 
zit al het gevoel er even helemaal tussenuit te zijn. 
Met ons label DutchIslands volgen we deze trend op de voet 
en bieden we sinds kort de mooiste vakantieverblijven op de 
Wadden aan. Op dit moment vindt u al luxe vakantiehuizen 
op Texel, Schiermonnikoog en Ameland in ons aanbod en het  
komende jaar zullen we hier een ruim scala aan luxe  
accommodaties aan toevoegen.”
www.dutchislands.nl

Overzees en toch dichtbij...

 DutchIslands

Weg naar 
 de Wadden

kenmerken
•  3 slaapkamers, waarvan 1 op de begane grond
•  2 badkamers (1 op de begane grond) met 

regendouche en/of ligbad
• ruime, zonnige woonkamer
•  moderne, compleet ingerichte keuken
•  vaatwasser, wasmachine, wasdroger
•  riante tuin met grote tuinset en trampoline
•  ligging naast de golfbaan, aan de rand van de 

duinen en dichtbij het strand
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O
p de rand van het terras, met uw 
voeten in het Lauwersmeer turen 
naar een zeearend in de verte. Dat, 
en nog veel meer, heeft Baayvilla’s 
te bieden. 

De 12 kustvilla’s naar Scandinavisch ontwerp liggen 
in de luwte van een jachthaven. Zowel vanaf het ter-
ras als vanuit de woonkamer bieden ze spectaculair 
vrij uitzicht over het water. Natuurliefhebbers en 
rustzoekers halen hier hun hart op.

De lichte, ruime living grenst aan een open woon-
keuken die uiteraard van alle gemakken is voorzien. 
Door de ligging op het zuiden kunt u op het grote 
terras van vroeg in het voorjaar tot laat in de herfst 
genieten van zon en water. Enkele villa’s hebben 
zelfs een aanlegsteiger voor een boot, dat maakt 
Baayvilla’s tot het ideale vakantieverblijf voor water-
sporters. Direct naast de villa’s ligt een professionele 
zeilschool waar uw kinderen alle ins en outs van het 
zeilen kunnen leren. Accomodaties zijn beschikbaar 
vanaf kerst 2015.
www.baayvillas.nl
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O
nder het licht van de vuurtoren mid-
den in Natura 2000-gebied, omringd 
door bos, duin en op 300 meter  
afstand van het pittoreske dorp  
Hollum biedt Dutchen nieuwe, exclu-

sieve groepsaccommodaties aan op hoog niveau. 

Het project bestaat uit 8 in een carré opgestelde, mo-
derne boerderijen met bijzondere architectuur. De 
slimme indeling en het hoge voorzieningenniveau 
maken deze bij uitstek geschikt voor een verblijf met 
groepen, families en/of mindervaliden. De locatie be-
staat uit 16-persoons verblijven die ieder een riante 
villa op zich zijn. Op Buitenduyn kunnen groepen van 
8 tot 128 personen tegelijk verblijven.

In elke villa vindt u 6 slaapkamers en 6 badkamers 
met aangepast sanitair. Dankzij een lift is de hele wo-

Buitenduyn

kenmerken
• 6 slaapkamers, 6 badkamers
• aangepaste sanitaire voorzieningen
• lift
• verbrede deuren
• wellness-faciliteiten
•  vrij gelegen vlakbij het dorpje Hollum, op 

loopafstand van strand en duinen
• ruime parkeergelegenheid

kenmerken
• 3 slaapkamers, waarvan 1 op de begane grond
•  2 badkamers (1 op de begane grond) met 

regendouche en/of ligbad
• ruime, zonnige woonkamer
• moderne, compleet ingerichte keuken
• vaatwasser, wasmachine, wasdroger
•  riant terras op het zuiden met vogelkijker en 

optioneel een aanlegsteiger
•  direct gelegen aan het Lauwersmeer, met 

adembenemend vrij uitzicht
• 2 parkeerplaatsen

Luxe groepsverblijven speciaal voor mindervaliden...

Het weidse water...

ning toegankelijk voor mensen met een mobiliteits-
beperking. Om dezelfde reden zijn alle kamers extra 
ruim bemeten. Iedere boerderij is voorzien van well-
ness-faciliteiten zoals een jacuzzi, sauna en stoom-
cabine. Verder heeft u vrij uitzicht over een weiland 
naar bos en duin. Om naar uit te zien: aan het einde 
van de middag met z’n allen een wijntje drinken op de 
binnenplaats terwijl de kinderen zich uitleven op het 
sportveld. 
www.buitenduynameland.nl 

Baayvilla’s
Nationaal park Lauwersmeer



kenmerken
•  3 slaapkamers (ouderslaapkamer met balkon)
•  badkamer met douche/stoomcabine en whirlpool 

ligbad
• moderne, compleet ingerichte keuken
• vaatwasser, wasmachine, wasdroger
•  riante tuin met zonnig terras op het zuiden
•  (toekomstige) wellness-mogelijkheden: jacuzzi, 

whirlpool, sauna
• ligging dichtbij strand, zee en duinen

I
n de luwte van het plaatsje Den Burg op Texel 
ligt Park Waddenduyn. Dutchen biedt hier  
9 rietgedekte vakantievilla’s voor 6 personen. 
De villa’s hebben vrij uitzicht over uniek Texels 
landschap, gevormd door zogenoemde tuun-

wallen en schapenboetjes. De vakantiewoningen zijn 
smaakvol ingericht door een nieuwe lichting interi-
eurontwerpers (lees meer over Hinabaay op pagina 6 
en 7 in dit magazine). 

Elke villa heeft een groot terras op het zuiden met 
uitzicht, en toch veel privacy. Vanuit de ruime woon-
kamer met openslaande deuren komt u op het terras. 
De open keuken beschikt over alle moderne appara-
tuur en biedt uitzicht op de tuin. In de badkamer vindt 
u privé wellness-faciliteiten, zoals een whirlpool of 
stoomcabine. In de nabije toekomst kunt u ook een 
villa reserveren met eigen jacuzzi en/of sauna.

Voor Park Waddenduyn staat een uitbreiding gepland 
met 2 grotere villa’s en 2 riante groepsaccommoda-
ties die ruimte bieden aan 20 en 30 personen. Ideaal 
voor een familieweekend of bedrijfsuitje.
www.waddenduyn.nl 

Nieuw op texel: 
Waddenduyn 

Uitzicht op het zuiden...
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TEXEL



D
uynzoom is een uniek, kleinschalig va-
kantiepark langs de bosrand van Na-
tionaal Park Duinen van Texel. Deze 
omgeving staat in de top 5 van beste 
recreatiebestemmingen in Nederland. 

Het park bestaat uit 6 ruime, exclusieve 8-persoonsvil-
la’s. Als u van rust en privacy houdt, zult u hier uw hart 
ophalen. Het strand ligt op loopafstand, net als het leven-
dige dorpje De Koog.

Elke villa beschikt over maar liefst 180 m2 woonoppervlak 
en heeft 4 slaapkamers met eigen luxe badkamer. In de 
ruime living met woonkeuken blijft het dankzij de grote ra-
men zelfs op winterse dagen aangenaam licht. Elk huis 
heeft bovendien privé wellness-faciliteiten, zoals een Fin-
se sauna of jacuzzi. De villa’s liggen op een riant perceel 
met veel privacy, grote loungebanken en een buitenhaard 
waardoor u zelfs op frisse dagen buiten kunt zitten. 
www.duynzoomtexel.nl 

Duynzoom

kenmerken
• 4 slaapkamers 
• 4 badkamers met regendouche en/of ligbad
• zeer ruime woonkamer met houthaard
• moderne, compleet ingerichte keuken
• vaatwasser, wasmachine, wasdroger
•  riante tuin met veel privacy, loungebanken 
 en buitenhaard
•  wellness-mogelijkheden: riante 4-persoons 
 Finse sauna, jacuzzi
•  standaard kinderinventaris: kinderbed, 

kinderstoel, traphekje
•  optioneel: villa met lift, geschikt voor 
 senioren en minder validen
•  ligging aan de bosrand op 1 kilometer 
 afstand van strand, zee en duinen
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TEXEL
er zijn keukens die kosten de helft... 
er zijn keukens die kosten het dubbele... 
er zijn keukens die zijn hun geld waard!

Eiland De Wild Keukens
Noorderkade 1040 | 1823 CJ | Alkmaar | 072 515 89 50

J.J.P. Oudweg 18 | 1703 DE | Heerhugowaard | 072 540 82 12
www.eilanddewildkeukens.nl

Licht, ruimte en weldadige rust...



M
et een gemiddelde van zeven ver-
blijven per jaar spant mevrouw 
Van Rijn de kroon. Zij viert al ruim 
vier jaar naar alle tevredenheid 
haar vakanties in Schoorl. ‘Als ik 

te lang wegblijf, merk ik aan mezelf dat ik er weer tus-
senuit moet. Na een paar dagen bij Dutchen kom ik weer 
volledig tot rust’, aldus mevrouw Van Rijn.

een prachtige omgeving
In 2009 was het gezin Van Rijn aanwezig bij de opening 
van Park Duynvallei in Schoorl. Die dag ging het park 
schuil onder een dik pak sneeuw. Als eerste gasten 
betrok het echtpaar met hun baby van zes maanden 
een gloednieuw vakantiehuis. ‘We waren blij verrast 
door de luxe’, vertelt mevrouw Van Rijn. ‘Een keuken 
met alles erop en eraan, vloerverwarming, een ge-
zellige gashaard, uitstekend schoongemaakt en een 
prachtige omgeving.’

klasse en rust
Mevrouw Van Rijn bracht de vakanties in haar jeugd 
door op campings en in vakantiehuisjes in Zeeland. 
Tegenwoordig kiest ze bewust voor Schoorl. ‘In dit 
dorpje vind je rust en klasse, met prachtige natuur 
binnen handbereik. Ook steden als Alkmaar en Am-
sterdam liggen dichtbij.’ 

Strand op loopafstand
Park Duynvallei groeide door de jaren heen uit tot 
een populair en volwassen vakantiepark. De kinde-
ren van mevrouw Van Rijn zijn inmiddels ook gro-
ter, maar de band met Dutchen, Schoorl en Duyn- 
vallei blijft: ‘Het park is heerlijk rustig en ik vind het 
ideaal dat we met de hond zo vanuit het vakantie-
huis naar het strand en de duinen kunnen lopen. 
Vakantie vieren bij Dutchen voelt vertrouwd, als een 
tweede thuis.’

Dutchen,een 
bewuste keuze

Ondanks haar relatief korte bestaan heeft Dutchen 
al veel vaste gasten. Zij kijken geregeld op onze 
website en denken automatisch aan Dutchen zodra 
het vakantiegevoel begint te kriebelen. 
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Dutchen Specials
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R
ondom de Kilimanjaro en de Meru 
strekt de jungle zich uit in alle wind-
richtingen. In wildparken leven zeld-
zame dieren die veel mensen alleen 
van foto’s kennen. Een avontuur om 

hier op safari te gaan en de ontzagwekkende Afri-
kaanse natuur te ontdekken. Met als kers op de 
taart een zonsondergang zoals u ze in Nederland 
zelden ziet. 

Dichterbij dan u denkt
Diverse grote luchtvaartmaatschappijen, waaron-
der Air France-KLM, vliegen meermalen per dag 
op Arusha. Daardoor is Tanzania net zo bereikbaar 
geworden voor een korte vakantie als veel Europese 
bestemmingen. 

een onvergetelijke ervaring
Dutchen Specials organiseert voor u een unieke 
vakantie op maat naar Tanzania. Met Arusha als 
uitvalsbasis onderneemt u (dag)trips . Bijvoorbeeld 
een wandelsafari in Arusha National Park rondom 
Mount Meru. Of een bezoek aan één van de vele 
nationale parken, zoals Lake Manyara, Tarangire,  

Serengeti en Ngorongoro. Voldaan van alle indruk-
ken is het heerlijk ontspannen aan het zwembad. In 
Arusha kunt u bijvoorbeeld verblijven in onze Safari 
Lodge: een oase van rust en tropische weelderig-
heid met uitzicht op Tanzania’s bekendste bergen. 
Ook het reserveren van een privé vakantievilla is 
mogelijk. Vandaar ons advies: Hakuna matata. Dat 
betekent vrij vertaald uit het Swahili: maak je geen 
zorgen, relax!

TANZANIA, 
ARuSHA: 
gateway to greatness

AFRIKA

Adembenemend mooie natuur in een tropisch klimaat...
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DuTCHEN SPECIALS: SCANDINAVIË

S
WEEDS deelt haar enthousiasme over dit 
mooie vakantieland graag met u via een ge-
varieerd aanbod van karakteristieke Zweed-
se vakantiewoningen. Zowel vooraf als tij-
dens uw vakantie vertellen we u naar wens 

wat er in de omgeving van uw vakantieadres allemaal 
te beleven valt. Daarvoor is altijd een Nederlandstalige 
contactpersoon aanspreekbaar. Wilt u er zelf op uit in 
de Zweedse natuur? Dan regelen wij op locatie voor u 
bijvoorbeeld de huur van fietsen of een boot. 

themareizen 
U kunt bij SWEEDS een vakantiewoning boeken met 
of zonder activiteiten. Voor fans van outdoor-avontuur 
organiseren wij themareizen met bijvoorbeeld wake-
board- of kanotrips. Dat maakt een korte vakantie 
met vrienden extra bijzonder. Misschien wilt u liever 
een weekje golfen of vissen? Met het gezin eiland-
hoppen door de Zweedse archipel? Of als bedrijfs-
uitje een lang weekend naar Stockholm? SWEEDS 
organiseert een tot in de puntjes geregeld verblijf, 
naar wens inclusief vervoer vanuit Nederland. Op  
www.sweeds.com vindt u uitgebreide informatie en 
kunt u een offerte aanvragen voor een themareis.

EilandhoppEn 

MET SWEEDS

DuTCHEN SPECIALS: SCANDINAVIË

Zweden is het land van de duizenden meren, uitgestrekte bossen en 

een spectaculaire kustlijn. Dé vakantiebestemming voor natuur- en 

(water)sportliefhebbers. Daarbij heeft Zweden ook nog een rijke 

historie en cultuur.

archipel
De vakantiewoningen van SWEEDS liggen in het zui-
den van Zweden, in de regio Småland. Dit gebied 
grenst direct aan de beroemde Norra Tjust Archipel. 
Met ongeveer 5.000 eilanden is de archipel groot ge-
noeg om er dagen rond te varen. U kunt bijvoorbeeld 
zelf een motorjacht huren of meevaren op een zeil-
schip met kapitein. Dankzij de overzichtelijke afstan-
den liggen alle bijzondere plekken van Norra Tjust 
binnen handbereik. Restaurants op de eilanden ser-
veren heerlijke dagverse gerechten. De regio staat 
bekend om haar zonovergoten zomers, maar is ook 
in andere seizoenen het bezoeken waard.

kustroutes
Ter hoogte van Västervik en Loftahammar begint de 
beroemde scherenkust van Zweden. Loftahammar 
telt twee jachthavens, restaurants, een golfbaan en 
spa. Het havendorpje is het middelpunt van de prach-
tige Tjust archipel. Hiervandaan kunt op verschillen-
de manieren per boot de archipel verkennen. Vanuit 

het centrum lopen ook diverse wandel- en fietsrou-
tes de natuur in. Voor mountainbikers en hikers zijn 
er onverharde paden dwars door weilanden, bossen 
en natuurreservaten. SWEEDS helpt u graag op weg 
met routekaarten van de omgeving. Loftahammar 
vormt de perfecte uitvalsbasis om Zweden te ont-
dekken. De hoofdstad Stockholm is een aanrader 
als u van mode, kunst, design en gastronomie houdt. 
Kinderen kijken hun ogen uit in Kolmården Djurpark, 
de grootste dierentuin van Noord-Europa. En in As-
trid Lindgrens Wereld in Vimmerby vermaken ze zich 
uren in het themapark over Pipi Langkous. 

investeren in Zweden
Denkt u erover een vakantiehuis te kopen in uw favo-
riete vakantieland? Ook dan bent u bij SWEEDS aan het 
goede adres. Dankzij de kennis die wij in de loop van ja-
ren hebben opgebouwd kunnen we u gericht adviseren 
over de mogelijkheden. Daarnaast zijn wij als adviseur 
betrokken bij een aantal nieuwbouwontwikkelingen. 
Kom gerust langs voor een vrijblijvend gesprek.

Bijzondere plekken van Norra Tjust...



INVESTEREN 
IN VRIJE TIJD

D
e wereldwijde financiële crisis 
heeft aangetoond dat er veel mis 
kan gaan met beleggingen. Deson-
danks staan de vakantiebestedin-
gen in veel huishoudens op de laat-

ste plaats als er moet worden bezuinigd. Dat heeft 
alles te maken met de waarde die mensen hechten 
aan vakantie: het is dé tijd van het jaar om het hecti-
sche bestaan even te vergeten.  

Strand en zee  
De bereidheid om geld te besteden aan vrije tijd blijft 
onverminderd groot, maar er vindt wel een verschui-
ving plaats. In alle generaties neemt de vraag naar 
kwaliteit en bijzondere ervaringen toe. Dat houdt in 
dat een vakantiebestemming veel te bieden moet 
hebben, zowel de accommodatie zelf als de omge-
ving. De Nederlandse kust trekt veel trouwe bezoe-
kers uit Nederland en de omringende landen. Lo-
gisch, strand en zee vormen een onuitputtelijke bron 
van vermaak. Voor ouders met jonge kinderen en se-
nioren, maar ook voor avonturiers, natuurliefhebbers 
en rustzoekers. Bovendien telt het kustgebied vrijwel 
het hele jaar door de meeste zonuren van ons land.

Familiebezit
Investeren op de juiste locatie met een aansprekend 
aanbod is nog altijd lucratief. Niet alleen omdat het 

rendement hoger ligt dan rente op een spaartegoed. 
U profiteert ook van indirect rendement en fiscale 
voordelen. Wat het nog aantrekkelijker maakt, is dat 
u zelf een fraai onderkomen heeft om samen of met 
anderen vakantie te vieren. Veel investeerders hou-
den zo’n bezit generaties lang in de familie. Het huis 
gaat daardoor deel uitmaken van hun gezamenlijke 
herinneringen aan mooie tijden.

topkwaliteit
Bij veel omschrijvingen van onze projecten leest u de 
woorden exclusief en luxueus. Daarmee geven we aan 
dat wij ons specifiek richten op het topsegment van de 
recreatiemarkt. Materiaalgebruik en voorzieningen in 
al onze vakantievilla’s zijn dan ook van hoogwaardige 
kwaliteit. Door ons op deze manier te onderscheiden 
merken we dat veel gasten jaar na jaar terugkomen en 
de eigenaren zo een goed rendement halen.

Meer weten?
Op deze pagina’s ziet u een aantal projecten die wij 
momenteel realiseren. Heeft u interesse in één van 
deze locaties of wilt u een keer van gedachten wisse-
len over de mogelijkheden van investeren in vrije tijd? 
Wij nodigen u harte uit voor een vrijblijvend gesprek.

Graag tot ziens,
www.yourtic.nl

Iedereen heeft zo nu en dan een rustpunt nodig. Tijd om bij 
te praten, nieuwe energie opdoen in een andere omgeving. 
Juist daarom vinden verreweg de meeste mensen vakantie 
belangrijk en geven ze daar graag geld aan uit.

FILoSoFIE DuTCHEN
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Waarde hechten aan vakantie...



Dutchen Bijzondere Vakantieverblijven biedt vanaf  verschillende websites 

vakantievilla’s aan. Daarvan is dutchen.nl [voor Duitsland.de] de 

grootste. Op dutchislands.nl vindt u ons aanbod op de Waddeneilanden.

072-5037272  Alkmaar

023-5186140  Haarlem

www.phidra.nl

info@phidra.nl

Kijk snel op www.phidra.nl hoe wij u van dienst kunnen zijn!
Uw adviseur en dienstverlener bij ondernemen!

accountancy   belastingadvies   personeelsadvies   administratie
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Dutchen online

W
ilt u ons volledige aanbod aan vakan-
tiehuizen zien, kijk dan op dutchen.nl. 
Op de site vindt u per villa realistische 
foto’s plus uitgebreide beschrijvingen 
van het interieur, de voorzieningen en 

de omgeving. Als gast kunt u eenvoudig een vakantiehuis re-
serveren en veilig online betalen. De website is gekoppeld aan 
een reserveringssysteem zodat u direct ziet wanneer een wo-
ning beschikbaar is.
 
u krijgt wat u kiest
Bij andere reisorganisaties kunt u meestal alleen een bepaald 
type vakantiewoning boeken. Dan weet u niet of u daadwerke-
lijk in het huis gaat verblijven dat er op de website zo aantrek-
kelijk uitzag. Bij Dutchen reserveert u altijd een specifiek huis: 
u ziet online precies waar u voor kiest. Echt thuiskomen dus! 

Sociale media
Voor de verschillende parken waar Dutchen vakantievilla’s 
aanbiedt zijn eigen websites ontwikkeld. Dit vergroot de kans 
dat belangstellenden ons aanbod online tegenkomen. De si-
tes van de parken zijn gelinked aan dutchen.nl. Verder richt 
ons team zich actief op sociale media. Zowel via Facebook als 
Pinterest blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen 
bij Dutchen.

Online eigenarenservice
Huiseigenaren en parkmanagers kunnen op dutchen.nl te-
recht met een persoonlijke log-in. Via de site kunt u specifieke 
managementinformatie inzien en downloaden, bijvoorbeeld 
gedetailleerde statistieken en beschikbaarheidsoverzichten. 
Ook uw eigen gebruik van de vakantiewoning reserveert u 
eenvoudig via de beveiligde webomgeving.

Waar en hoe kunt u ons vinden?



we brand YOUR brand

www.iaay.nl | www.iaaymarketing.nl | info@iaay.nl | +31 (0)237410063


