
www.dutchen.nl

Luxe genieten
 van vrije tijd



Eindelijk...
vakantie!Inhoud

Colofon

VOORWOORD2 3

Voorwoord 3
Filosofie 4
Maatschappelijke verantwoord ondernemen 5
Duynvoet  6
Weideduyn  8
Duynvallei 12
Schoorlse Duinen 14
Mooi Schoorl 15
Speerpunten van kwaliteit 16
Uw vakantiehuis verhuren via Dutchen 17
Kustgebied Petten 18
Hinabaay  20
Wellness 22
De Wadden 24
Waddenduyn 26
Duynzoom 27
Duyncoogh 28
Duingolf 31
Fjoer & Flamme 32
Baayvilla’s 34
Harlem Oil Company 36
De Zeegser Duinen 38
Dutchen Suites 40
Zanzibar 42
Kaapverdische Eilanden 43
Zweden 44
Dutchen Business  46

De ochtendzon schijnt op de duinenrij, terwijl de konijnen over het gras 
wegschieten. De geur van dennennaalden vermengt zich met de aroma 
van verse koffie. Op vakantie bij Dutchen wordt u aangenaam verrast door 
onze idyllische verblijven. Een vakantiehuis aan de rand van de prachtige 
natuur, met de luxe en het gemak van thuis. 

Een vakantie bij Dutchen betekent ultiem ontspannen. U kunt in onze 
villa’s bijkomen van de dagelijkse drukte en u onderdompelen in luxe, 
wellness en rust. Even tijd voor uzelf en uw gezin, en voor de mooie 
omgeving.

Sinds 2010 biedt Dutchen hoogwaardige vakantievilla’s op luxe, 
kleinschalige vakantieparken. We kiezen bewust voor bijzondere locaties 
langs de kust of in natuurgebieden, waar het landschap bijdraagt aan het 
perfecte vakantiegevoel. De woningen zijn ingericht door gerenommeerde 
interieurdesigners en van alle moderne gemakken voorzien. Inderdaad, 
net als thuis. En soms nog wat luxer… De gasten kunnen hierdoor genieten 
van een onvergetelijke vakantie. En voor huiseigenaren behouden deze 
eigentijdse vakantiehuizen -ook op lange termijn- hun waarde. 

Zorgeloos bezit en rendement voor de eigenaren, dat is waar Dutchen 
voor zorgt. Ons team heeft alle kennis en kunde in huis om een optimale 
bezetting van uw vakantiewoning te realiseren. Zo ervaart u als eigenaar 
wel de lusten van uw tweede huis, maar niet de lasten. U hoeft zich 
alleen maar bezig te houden met genieten, net als alle andere gasten. 
Want dat is waar Dutchen om bekend staat: kwaliteit en de beste service 
voor onze gasten!

In deze nieuwe editie van Dutchen Magazine leest u alles over onze luxe 
vakantieparken en projecten in binnen- en buitenland. Op loopafstand 
van de Waddenzee hebben we dit jaar ons gloednieuwe vakantiepark 
Baayvilla’s geopend, direct aan het Lauwersmeer. Het uitzicht over het 
water is in één woord spectaculair. Op Texel breiden we uit met een 
nieuwe groepsaccommodatie met maar liefst 7 slaapkamers met eigen 
badkamer. Bent u misschien op zoek naar prachtige plekken over de 
grens, nog niet door de massa ontdekt? In Zweden, op Zanzibar en de 
Kaapverdische Eilanden bieden we verrassende mogelijkheden. 

We hopen u met dit magazine volop te inspireren voor uw volgende 
vakantie. 

Veel leesplezier!

Het Dutchen-team
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MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMENFILOSOFIE

Luxe genieten 
van uw vrije tijd

Maatschappelijk
verantwoord
ondernemen

Een goed resultaat ontstaat door op langere 
termijn te investeren in kwaliteit; dit sluit 
aan bij de bedrijfsfilosofie van Dutchen.
Dutchen draagt op verschillende wijzen 
bij aan maatschappelijk verantwoord 
ondernemen.

Sponsor sportclubs
Dutchen gelooft in het bijdragen aan de 
sportieve ontwikkeling van de jeugd en 
sponsort in dit kader diverse sportclubs.

Sponsor Justdiggit
Dutchen steunt Justdiggit, een organisatie 
die zich inzet voor een groene, leefbare 
aarde door het behouden en herstellen 
van eco- en klimaatsystemen. Gasten van 
Dutchen hebben de mogelijkheid een 
steentje bij te dragen door middel van een 
donatie bij het maken van een reservering 
van een Dutchen vakantiehuis. 
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Luxe en comfort
In de vakantievilla’s van Dutchen vindt u alle 
luxe en comfort waar u naar op zoek bent. 
Een regenachtige dag wordt een heerlijk 
wellnessdagje, dankzij uw eigen Finse sauna 
en buitendouche in uw tuin. ’s Avonds 
kunt u samen ontspannen in de jacuzzi en 
genieten van een heldere sterrenhemel. Met 
de Quooker maakt u eenvoudig een kopje 
thee na een lange strandwandeling. En in de 
wijnklimaatkast ligt een heerlijke fles op u 
te wachten na een paar uur samen struinen 
door het bos. 

In de watten gelegd
Dutchen biedt u net dat beetje extra. 
Na een lange autorit verwelkomen onze 
medewerkers u graag met een hapje en een 
drankje. Bij aankomst in uw vakantiehuis 
zijn de bedden opgemaakt en liggen de luxe 
badhanddoeken voor u klaar. Koffiecups 
voor uw Nespresso-apparaat, hout voor uw 
stookplaats, heerlijke geuren voor uw sauna; 
we regelen het allemaal, zodat u nergens 
naar om hoeft te kijken. En wilt u zich 
volledig in de watten laten leggen? Kies dan 
voor onze chef-kok aan huis, of voor onze 
butlerdiensten op maat. Uiteraard zorgen 

we ook dat uw vakantiehuis – na afloop 
van uw heerlijke verblijf – voor u wordt 
schoongemaakt. 

Eén met de omgeving
Niets is mooier en verrassender dan de 
natuur. Als u in alle vroegte door de duinen 
jogt, kunt u zomaar oog in oog komen 
te staan met een nieuwsgierige Schotse 
hooglander. Of wellicht ontdekt u tijdens 
een boswandeling kleurrijke paddenstoelen 
waarvan u het bestaan niet wist. Ook de 
Nederlandse kust verveelt niet snel; er zijn 
nog veel rustige stranden waar u het gevoel 
heeft alleen op de wereld te zijn. Dutchen 
kiest voor haar vakantieparken uitsluitend 
voor bijzondere locaties aan de kust, bij de 
natuur en op de Wadden. Unieke plekken 
waar u dit gevoel optimaal kunt beleven. 
Weg van de massa en één met de omgeving. 

Zorgeloos bezit
Bent u eigenaar van een vakantievilla? 
We nemen u graag alle zorg uit handen. 
Dutchen coördineert het volledige beheer en 
de verhuur van uw vakantiehuis. Samen met 
u streven we naar maximaal rendement op 
uw investering.

Druk. We zijn het tegenwoordig allemaal. Druk met werk, de kinderen, 

sporten, verplichtingen in het weekend. In uw gevulde agenda is vrije 

tijd schaars, dus daar wilt u dan ook extra van genieten. Bent u toe aan 

vakantie? Dan droomt u van comfort, luxe en vooral gemak. Net dat beetje 

extra, wat vakantie écht vakantie maakt. Wij laten u graag genieten van 

onze exclusieve vakantievilla’s, waar u ultiem kunt ontspannen. 



• 4 slaapkamers
• 4 badkamers met 

regendouche en/of ligbad
• patio-stookplaats met grote 

open haard en loungebanken
• royale tuin met buitenkeuken 

en tuinmeubilair
• moderne, compleet ingerichte 

keuken 
• vaatwasser, wasmachine, 

wasdroger, Quooker en 
wijnklimaatkast

• wellnessmogelijkheden: 
jacuzzi en Finse sauna

• aan de voet van de Schoorlse 
Duinen, op korte fietsafstand 
van het strand 

SCHOORL

Buitenleven in luxe

Duynvoet

KENMERKEN

76 7

Komt u naar Schoorl om te genieten van het buitenleven? 
Dan bent u op Park Duynvoet aan het juiste adres!

De 13 villa’s op het park beschikken over een eigen romantische patio-
stookplaats. U kunt hier het hele jaar door heerlijk warm buiten zitten, tot 
in de late avonduren. Tevens vindt u bij de luxe villa’s op Park Duynvoet veel 
extra’s voor jong en oud. Wat dacht u bijvoorbeeld van een grote trampoline 
in de tuin? Of van een eigen buitenkeuken en wellnessfaciliteiten? Ontspan in 
de Finse buitensauna of geniet van een glas bubbels in uw eigen jacuzzi. 

De gloednieuwe villa’s hebben een woonoppervlakte van 180 m2. Elke villa telt 
4 slaapkamers met eigen badkamer, zodat u hier comfortabel kunt verblijven 
met de hele familie. 

www.dutchen.nl/duynvoet



SCHOORL

Weideduyn
Uitzicht op de Schoorlse Duinen

KENMERKEN

9

Aan de rand van het centrum van Schoorl ligt het kleinschalige Park 
Weideduyn. U kunt hier genieten van de rust en een indrukwekkend uitzicht 
over de landerijen en de Schoorlse Duinen. Eén blik op de duinenrij in de verte 
en u krijgt vanzelf zin in een heerlijke wandeling. Vanuit uw vakantiehuis is het 
slechts een paar minuten lopen naar het bekende Klimduin en de gezellige 
terrasjes in het dorp. De strandopgang van Schoorl aan Zee ligt op fietsafstand.

De 11 rietgedekte vakantiehuizen van Park Weideduyn zijn zeer ruim, mede 
dankzij het riante souterrain. Met 130 m2 woonoppervlakte bieden ze met 
gemak een comfortabel verblijf voor 6 tot 8 personen. U kunt kiezen voor een 
vakantiehuis met eigen infrarood- of Finse sauna. Of heeft u liever een eigen 
buitenjacuzzi? Dat kan uiteraard ook!

www.dutchen.nl/weideduyn

• 3 of 4 slaapkamers
• badkamer(s) met douche en 

ligbad
• moderne, compleet ingerichte 

keuken
• vaatwasser, wasmachine en 

wasdroger
• terras met tuinmeubilair
• wellnessmogelijkheden: 

sauna, jacuzzi, stoomcabine en 
whirlpool

• op loopafstand van het 
centrum van Schoorl en het 
Klimduin
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Iedere STE!F is een fiets met een verhaal. Neem het frame; deze is altijd tweedehands. Als schroot uit 
de gracht gevist of gevonden bij het grof vuil. Vervolgens wordt het zorgvuldig geselecteerde frame 

opgeknapt en voorzien van nieuwe onderdelen. 

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt, met een 
verhaal. Zij beschikken over bruikbare talenten die van pas komen bij het maken van een duurzame, 

oerdegelijke en stijlvolle STE!F.

Dat is het verhaal van een STE!F. Klaar voor verkoop of verhuur, klaar voor een nieuw verhaal!

WWW.STEIF.BIKE
@STEIFFIETSVERHUUR

Ste!f shop
Paardenmarkt 19
1871 CV Schoorl
info@steif.bike
072 740 00 18

Hotel Bleecker
Bloemendaalseweg 90
2061 CN Bloemendaal
info@hotelbleecker.nl

023 527 17 87

Camping Corfwater
Strandweg 3

1755 LA Petten
camping@corfwater.nl

0226 38 19 81



Loungen bij zonsondergang

Duynvallei

KENMERKEN

SCHOORL12 13

Vanuit het park loopt u zo de Schoorlse Duinen in. Tussen Camperduin 
en Petten is een prachtige kuststrook met een lagune gerealiseerd. 
Kilometerslange fietspaden leiden u door een uniek nieuw kust- en 
natuurgebied, waar u kunt genieten van een weids uitzicht over zee en 
strand. Vanaf Park Duynvallei loopt in u in 5 tot 10 minuten naar dit brede 
strand, waar het nog heerlijk rustig is. Uniek in Nederland!

Het exclusieve vakantiepark Duynvallei bestaat uit 29 stijlvol ingerichte 
en ruim opgezette vakantiehuizen, elk met een eigen karakter. Dankzij 
het riante, lichte souterrain hebben de huizen een woonoppervlakte van 
maar liefst 130 m2. Kortom, een ideaal huis om met 6 tot 8 personen 
prettig te verblijven. 

De openslaande deuren verbinden de woonkamer met een ruim terras. 
U kunt hier heerlijk loungen met het hele gezin, terwijl u de zon achter 
de horizon ziet verdwijnen. Veel woningen hebben bovendien een eigen 
infrarood- of Finse sauna. Ook een whirlpool of stoomcabine behoort tot 
de mogelijkheden. 

www.dutchen.nl/duynvallei

• 3 of 4 slaapkamers
• badkamer(s) met douche 

en ligbad
• moderne, compleet 

ingerichte keuken
• vaatwasser, wasmachine 

en wasdroger
• terras met buitenmeubilair
• wellnessmogelijkheden: 

sauna, stoomcabine en 
whirlpool

• op loopafstand van 
het nieuwe strand van 
Camperduin

• ook te huur met eigen 
strandhuisje



• 2 of 3 slaapkamers 
• woonkamer met open haard
• badkamer(s) met douche en/

of ligbad 
• moderne, compleet ingerichte 

keuken
• vaatwasser, wasmachine en 

wasdroger
• ruime tuin met tuinmeubilair 

en eventueel buitenkeuken en 
vuurplaats

• wellnessmogelijkheden: 
jacuzzi, whirlpool en privé 
buitenzwembad

• autovrij park
• ligging in het centrum van 

Schoorl, direct aan de duinrand

OMGEVING SCHOORL

Schoorlse

Mooi Schoorl

Duinen

KENMERKEN

Natuur en gezelligheid dichtbij

1514

Het idyllische dorpje Schoorl bevindt zich 
direct aan de rand van het hoogste en breedste 
duingebied langs de Nederlandse kust: Nationaal 
Park de Schoorlse Duinen. Dit uitgestrekte, 
gevarieerde duingebied herbergt een wirwar van 
meer dan 60 kilometer slingerende wandel- en 
fietspaden door prachtige, kleurrijke natuur. Hier 
speelt het zonlicht met duizenden boomblaadjes 
en vindt u tientallen vogelsoorten, de mooiste 
heideplanten en paddenstoelen. 

Nationaal Park de Schoorlse Duinen, beheerd 
door Staatsbosbeheer, heeft aan de rand van het 

Schoorlse duingebied een eigen Buitencentrum. 
Dit Buitencentrum is het startpunt van vele 
prachtige wandel- en fietsroutes en biedt tevens 
leuke kinderactiviteiten in de natuur. 

Beklim eens de hoogste duintop van Nederland, 
het 54 meter hoge duin bij het Buitencentrum 
(meer dan 250 treden!) en geniet van het weidse 
uitzicht over de duinen en de blinkende zee in de 
verte. Of geniet van een goed glas wijn met een 
borrelplankje op een van de sfeervolle terrasjes 
aan de voet van het bekendste duin in het 
centrum van Schoorl, het Klimduin. 

Villapark Mooi Schoorl, geopend in 2014, is in korte tijd uitgegroeid 
tot een van de meest populaire vakantieparken van Dutchen. Dit 
succes dankt het park onder andere aan de unieke ligging midden in 
het centrum van Schoorl, direct aan de rand van de Schoorlse Duinen. 
Vanuit het park loopt u zo het dorp in voor een kopje koffie op het 
terras. Of stap op de fiets en verken het prachtige natuurgebied 
richting zee. 
 
In Villapark Mooi Schoorl staan 20 sfeervolle rietgedekte 
vakantiehuizen, geschikt voor 4 tot 6 personen. Elke villa is stijlvol 
ingericht, inclusief open haard en moderne keuken. In de royale tuin 
vindt u veelal ook een buitenkeuken en/of vuurplaats. Enkele villa’s 
hebben een eigen jacuzzi in de tuin, een whirlpool of zelfs een privé 
zwembad. 

www.dutchen.nl/mooischoorl



EIGENARENDUTCHEN KWALITEIT

Speerpunten 
van kwaliteit

1716

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 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

• Inventieve en innovatieve aanpak bij uitbreiding
 van services, vervanging van faciliteiten en renovatie

Bent u in het bezit van een vakantiehuis of een kleinschalig vakantiepark? En bent 
u op zoek naar een professionele en ervaren partner voor beheer- en verhuur? 
Uw vakantiehuis of -park verhuren via Dutchen is een keuze voor gemak en vooral: 
kwaliteit. Dutchen specialiseert zich in het exclusieve segment, waarbij kwaliteit, 
service, luxe en beleving hoog in het vaandel staan. Elke gast kan rekenen op een 
warme ontvangst, standaard luxe hotelservice en persoonlijke service ter plaatse. 

Dutchen biedt diverse beheer- en verhuurservices voor uw vakantiehuis of -park, 
volledig toegespitst op uw wensen. Dit kan zich beperken tot het uitgeven van de 
sleutel van uw vakantiehuis. Ook kunt u kiezen voor het volledige management van 
de verhuur, de ontvangst van gasten, de schoonmaak en het beheer. Als eigenaar 
kunt u onder meer gebruikmaken van de volgende beheer- en verhuurservices: 

• Professionele verhuur via de Dutchen websites en het callcenter
• Sleuteluitgifte en receptieservice
• Deskundig beheer en onderhoud van uw vakantiehuis
• Schoonmaak van uw vakantiehuis door ons team van professionals
• Uitgebreide service voor uw gasten
• Gedegen promotie, gericht op het behalen van een stabiel rendement
• Transparante rapportage
• Persoonlijke benadering in ondersteuning en advies
• Inventieve en innovatieve aanpak bij uitbreiding van faciliteiten en renovatie

We geven u graag meer informatie over het verhuren en/of beheren van uw 
vakantiehuis via Dutchen, zodat u zorgeloos van uw bezit kunt genieten.

www.dutchen.nl/contact

Uw vakantiehuis 
verhuren via Dutchen



Van ingeslapen dorp tot 
levendige kustplaats

Corfwater Petten

NIEUW PROJECT 1918

Petten is in opkomst. Van een ingeslapen dorp 
aan de dijk is Petten geleidelijk veranderd in 
een levendige kustplaats. Een gezellig dorp, 
gelegen aan een breed zandstrand met veel 
recreatiemogelijkheden. 

Petten is in de geschiedenis meerdere keren 
weggevaagd. In eerste instantie door de 
zee, later moest het dorp wijken voor de 
aanleg van de Atlantikwall. Na de Tweede 
Wereldoorlog is het dorp volledig nieuw 
gebouwd. 

De afgelopen jaren is er een unieke stap 
gezet in de kustversterking, om de veiligheid 
van Petten en het achterland te kunnen 
garanderen. Het project Kust op Kracht heeft 
voor Petten geresulteerd in een compleet 
nieuw zandstrand met fietsroutes en 
uitzichtpunt op de dijk. Ook het centrum van 
Petten is vernieuwd met een gezellig plein, 

terrasjes en waterpartijen. Het dorp is voor 
wandelaars, fietsers en badgasten inmiddels 
een aantrekkelijke vakantiebestemming 
geworden. Ook wind- en kitesurfers 
kunnen hier hun hart ophalen. In het riante 
strandpaviljoen kunt u het hele jaar door 
genieten van uitzicht over zee, onder het 
genot van een hapje en een drankje.

Tussen het centrum van Petten en het strand, 
op de plek van de huidige Camping Corfwater, 
is Dutchen bezig met het ontwikkelen van 
een plan voor luxe recreatiewoningen, een 
hotel en een appartementencomplex. Het 
project ligt in een gebied van 10 hectare dat 
verder wordt teruggegeven aan de natuur 
en daarmee aansluit op de omliggende 
natuurlijke vegetatie in al zijn verschillende 
verschijningsvormen (bos, duin en nat 
grasland). Een unieke plek om heerlijk te 
genieten van uw vrije tijd.



DESIGN & INTERIEUR

Voel je thuis op vakantie!

Hinabaay

20 21

Het Haarlemse interieur- en designbureau Hinabaay verzorgt voor Dutchen de 
inrichting van de luxe vakantiehuizen. Hinabaay vertaalt de Dutchen filosofie 
van ‘een luxe tweede huis’ door naar een warm en comfortabel interieur in 
de vakantievilla’s.

Hinabaay en Dutchen vinden elkaar in het streven naar kwaliteit. Een 
vakantiehuis moet aanvoelen als thuis, met misschien zelfs nog wat meer 
luxe. Dutchen verhuurt uitsluitend hoogwaardige vakantievilla’s en Hinabaay 
richt zich bij het interieurdesign op mooie materialen met een lange 
levensduur. Dit betekent bijvoorbeeld dat stoffen goed wasbaar moeten zijn. 
Deze duurzaamheid wordt gecombineerd met een chique uitstraling in de 
ontwerpen.

Hinabaay besteedt veel aandacht aan het vertalen van de wensen van de klant 
naar een concreet design. Daar is niet per definitie een groot budget voor 
nodig. De kracht van Hinabaay ligt in een interieur zo mooi mogelijk maken 
voor een reële prijs. Voor alle Hinabaay projecten wordt samengewerkt met 
een vast team van loodgieters, schilders, tegelzetters en meubelmakers. 
Maatwerk produceert Hinabaay zelf en voor de overige meubels en inrichting 
is er een samenwerking aangegaan met vooraanstaande meubelmerken uit 
Nederland en Scandinavië.

Naast interieur levert Hinabaay sinds kort ook buitenmeubilair in een tijdloze 
onverwoestbare stijl, onder de naam ‘Hinabaay outdoor’.

www.hinabaay.com



 Ontzorgen van k le in  en groot 
onderhoud in  en rondom uw woning

 Begele id ing casco werkzaamheden 
 en oplever ing
  
 H igh-end afwerking
   
 Turn-key oplever ing

De luxe van een spa, 
bij uw eigen vakantievilla

Zomer of winter; het hele jaar door kunt u in verschillende vakantievilla’s van 
Dutchen genieten van uw eigen wellnessfaciliteiten. Wat is er heerlijker dan op 
een zwoele zomeravond te ontspannen in een luxe jacuzzi, onder het genot van 
een glas bubbels? Of om na een winterse wandeling op te warmen in de sauna?
Of wat dacht u van een paar baantjes trekken in het zwembad, na een luie dag 
lezen in de tuin of bij de haard?

De wellnessfaciliteiten zorgen dat u zelf volledig kunt ontspannen, samen met uw 
familie en vrienden. De luxe van een spa, maar dan bij uw eigen vakantievilla.

Na een dag in de frisse buitenlucht heerlijk ontspannen 
in uw eigen sauna, jacuzzi of zwembad bij uw vakantie-
villa? Ook dat kan bij Dutchen.

023 741 00 68 |  info@prooco.nl  |  www.prooco.nl

info@phidra.nl www.phidra.nl

Haarlem  023 518 61 40

Alkmaar  072 503 72 72

ACCOUNTANCY 

BELASTINGADVIES 

PERSONEELSADVIES 

ADMINISTRATIE

U W  A C C O U N TA N T  I N  T H E  C L O U D !

DÉ SPECIALIST IN REALISATIE 
EN ONDERHOUD VAN UW 
RECREATIEWONING

WELLNESS22



Kustgebied

De Wadden

Op de boot op weg naar de Waddeneilanden voelt u zich mijlenver van uw drukke 
dagelijkse bestaan. De open horizon, de grenzeloze lucht boven de Waddenzee en 
de unieke, natuurlijke overgang tussen wadplaten en de zee maken een bezoek 
aan de Wadden tot een bijzondere ervaring. 

Geniet van de schoonheid en het ritme van eb en vloed, waardoor het 
Waddenlandschap van moment tot moment verandert. Een uitgebreid stelsel van 
geulen en zandplaten wisselen elkaar af. 

De Waddenzee is zelfs zo bijzonder dat deze sinds enkele jaren op de UNESCO 
Werelderfgoedlijst staat. Haar natuurwaarde is uniek in de wereld en biedt een 
bijzonder leefgebied voor duizenden plantensoorten en miljoenen vogels, die 
op de eilanden een onmisbare tussenstop maken tijdens hun trektocht. Ook 
zeezoogdieren zoals de zeehond en de bruinvis zijn hier te spotten.

Kom ongestoord genieten op de immense, schone zandstranden van de 
Waddeneilanden en ervaar de rust en ruimte. Of maak eindeloze fiets- en 
wandeltochten door de bijzondere natuur.

Laat alles achter u en beleef het eilandgevoel. 
Het gevoel van eindeloos struinen door de duinen, of 
fietsen naar het volgende dorpje voor koffie met gebak. 

OMGEVING 2524



Park Waddenduyn bevindt zich in de luwte van het gezellige plaatsje 
Den Burg op Texel. Dit kleinschalige park bestaat uit 9 rietgedekte 
vakantiehuizen, geschikt voor 6 personen. Elke villa heeft een grote 
tuin met een zonnig terras op het zuiden, waar u kunt genieten van 
een weids uitzicht en veel privacy. De open keuken beschikt over 
alle moderne apparatuur die u nodig heeft. In de badkamer kunt 
u heerlijk ontspannen dankzij uw eigen wellnessfaciliteiten, zoals 
een whirlpool of stoomcabine. De master bedroom is ruim en heeft 
openslaande deuren naar het balkon.

Park Waddenduyn is het ideale startpunt om het eiland te verkennen. 
Maak een fietstocht door de Texelse duinen naar het strand, of ga 
gezellig winkelen in het centrum van Den Burg.

www.dutchen.nl/waddenduyn

TEXEL

KENMERKEN
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DuynzoomWaddenduyn

• 4 slaapkamers
• 4 badkamers met regendouche 

en/of ligbad
• zeer ruime woonkamer met 

houthaard
• moderne, compleet ingerichte 

keuken
• vaatwasser, wasmachine en 

wasdroger
• riante tuin met veel privacy, 

loungebanken en buitenhaard
• wellnessmogelijkheden: riante 

4-persoons Finse sauna en 
jacuzzi

• standaard kinderinventaris: 
kinderbed, kinderstoel en 
traphekje

• ligging aan de bosrand, op 1 
kilometer afstand van strand, 
zee en duinen

Licht, ruimte en weldadige rustBeleef het Texelse landschap

TEXEL26 27

De ongerepte natuur en de kilometerslange kustlijn, in combinatie 
met de vele festivals en jaarlijkse catamaranrace, maken Texel tot 
een unieke vakantiebestemming.

Park Duynzoom is een besloten, kleinschalig vakantiepark met 
slechts 6 exclusieve villa’s. In de ruime 8-persoons villa’s kunt u 
Texel in alle rust en privacy beleven. Elke villa telt maar liefst 180 
m2 woonoppervlakte. U vindt hier 4 slaapkamers, elk met een 
eigen luxe badkamer. In de ruime living met woonkeuken blijft het 
dankzij de grote ramen zelfs op winterse dagen aangenaam licht. Elk 
onderkomen heeft bovendien privé wellnessfaciliteiten, zoals een 
Finse sauna of een eigen jacuzzi. De villa’s liggen op een riant perceel 
met veel privacy en een buitenhaard. 

www.dutchen.nl/duynzoom

• 3 slaapkamers (master 
bedroom met balkon)

• badkamer(s) met douche-/
stoomcabine of whirlpool

• moderne, compleet ingerichte 
keuken

• vaatwasser, wasmachine en 
wasdroger

• riante tuin met zonnig terras 
op het zuiden

• ligging dicht bij strand, zee en 
duinen



Op loopafstand van het strand

Villa Duyncoogh is een zeer ruim, luxe en vrijstaand 14-persoons vakantiehuis, 
waar u samen met familie en/of vrienden kunt genieten van veel comfort en 
wellness. De villa bevindt zich op Texel aan de rand van het dorp De Koog, met 
bos, duinen, strand en zee op loopafstand.

Villa Duyncoogh beschikt over een riante woonkamer met heerlijke 
loungehoek, een grote eettafel en een open keuken met bar. De keuken is 
modern en onder andere voorzien van een vaatwasser, wijnklimaatkast, 
Quooker en Nespresso-apparaat. De woonkamer is licht en zonnig, dankzij de 
vele grote ramen. De schuifdeuren geven toegang tot het terras en de riante 
tuin met veel privacy, een jacuzzi en een buitenkeuken met barbecue.

KENMERKEN

• 7 slaapkamers
• 7 badkamers met douche 

en/of ligbad
• riante woonkamer met 

haard
• luxe open keuken met bar
• vaatwasser, wasmachine, 

wasdroger, Quooker en 
wijnklimaatkast

• wellnessmogelijkheden: 
jacuzzi en Finse sauna

• tuin met riant terras en 
tuinmeubilair

• buitenkeuken met barbecue
• aan de rand van De Koog, 

met bos, duinen, strand en 
zee op loopafstand

Duyncoogh
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Op Ameland realiseert Dutchen een kleinschalig villapark dat alles 
combineert wat dit prachtige Waddeneiland 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 culinaire 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. De woonkamer is licht en zonnig, 
dankzij de vele grote ramen. De schuifdeuren geven toegang tot het 
terras en de riante tuin met veel privacy, een jacuzzi en een
buitenkeuken met barbecue. Dat maakt deze villa’s zeer geschikt voor 
mindervaliden. Er is een riant souterrain met nog twee slaapkamers 
en een badkamer. In de zonnige, omheinde tuin vindt u een tuinset 
en een trampoline voor de kinderen.

www.duingolfameland.nl

Duingolf
Recreëren, sporten, genieten!

KENMERKEN

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

• 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 dicht bij 
het strand

AMELAND 31



AMELAND

Fjoer & Flamme
Zorgeloos recreëren op Ameland

Op een idyllische locatie, onder de vuurtoren op Ameland, verrijst Fjoer & 
Flame. De 4 luxe vakantievilla’s, met zwembad en wellness, liggen aan de 
bosrand. U heeft rondom vrij uitzicht over beschermd natuurgebied met fraaie 
duinen, bossen en grasvlakten. Het pittoreske dorp Hollum is op loopstand, 
net als strand en zee. Na het diner wandelt u in een paar minuten naar de 
vuurtoren, om te genieten van de ondergaande zon. 

De villa’s worden duurzaam gebouwd, volgens een tijdloos ontwerp dat 
prachtig opgaat in het landschap. Een vooraanstaande designer zorgt voor 
de inrichting van de ruimten, waar u zich direct zal thuis voelen. Dat geldt 
ook voor vakantiegangers die minder goed ter been zijn. Dankzij de stijlvol 
verwerkte aanpassingen en zorgfaciliteiten zijn de villa’s volledig toegankelijk 
voor mindervaliden en senioren die slecht ter been zijn. Zo kan iedereen 
zorgeloos recreëren op Ameland. 

www.fjoerenflamme.nl

FJOER&FLAMME
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• 6 ruime slaapkamers met in 
hoogte verstelbare bedden

• 6 badkamers met aangepaste 
sanitaire voorzieningen

• volledig rolstoel- en 
rollatortoegankelijk

• drempelloze ruimten, verbrede 
deuren en lift

• wellnessmogelijkheden: sauna, 
jacuzzi en binnenzwembad

• ruime parkeergelegenheid
• vrij gelegen vlak bij het dorpje 

Hollum, op loopafstand van 
strand, duinen en bos



Aan de rand van het terras, met uw voeten in het Lauwersmeer, turen naar 
een zeearend in de verte. Dat, en nog veel meer, kunt u verwachten bij 
Baayvilla’s. De 12 kustvilla’s naar Scandinavisch ontwerp liggen in de luwte 
van een jachthaven, op loopafstand van de Waddenzee. Zowel vanaf het 
terras als vanuit de woonkamer heeft u spectaculair uitzicht over het water. 
Natuurliefhebbers en rustzoekers kunnen hier hun hart ophalen.

De lichte, ruime living grenst aan een open woonkeuken, die uiteraard van 
alle gemakken is voorzien. Op het grote terras op het zuiden kunt u van 
vroeg in het voorjaar tot laat in de herfst genieten van de zon. Enkele villa’s 
hebben zelfs een aanlegsteiger voor een boot. Direct naast de villa’s ligt een 
professionele zeilschool, waar uw kinderen kunnen leren zeilen. Dit maakt 
Baayvilla’s ook een ideaal vakantieverblijf voor watersporters.

www.dutchen.nl/baayvillas

Baayvilla’s
Het weidse uitzicht over water

LAUWERSMEER 3534

• 3 of 4 slaapkamers (1 slaapkamer 
op de begane grond)

• 2 badkamers met douche 
• ruime woonkamer met 

spectaculair uitzicht over het 
Lauwersmeer

• moderne, compleet ingerichte 
keuken

• vaatwasser, wasmachine en 
wasdroger

• terras aan het water met 
tuinmeubilair

• huurfietsen bij uw verblijf 
inbegrepen

• op loopafstand van de 
Waddenzee en de boot naar 
Schiermonnikoog
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NIEUWE ONTWIKKELINGEN

Villapark De Zeegser Duinen

Villapark Gooilanden

Duinweg Hellevoetsluis

De Zeegser Duinen Duinweg Hellevoetsluis

Villapark Gooilanden

36 37

Uitzicht over de duinen, het zout van de 

zee, een frisse bries, een grote glimlach; 

geluk. Plekken waar je graag naar toegaat, 

waarvoor je alles achterlaat: die ontwikkelt 

Harlem Oil Company

Het team van Harlem Oil Company werkt voor o.a. 
Dutchen aan plekken waar je gelukkig bent; waar je je 
direct thuis voelt. Met respect voor de omgeving en met 
als doel toegevoegde waarde te realiseren. Daar is visie 
voor nodig en de kennis en kunde om ideeën te vertalen 
naar een haalbaar en maakbaar plan.

In de hoeveelheid van disciplines die bij elkaar komen is 
het team van Harlem Oil Company de ‘Haarlemmer Olie’. 
Met veel succes ontwikkelt en realiseert zij projecten 
met een sterke focus op residentieel vastgoed en leisure 
markt. 
 
Drie projecten uitgelicht
Laat u omarmen door de rust van het Drentse landschap. 
Het project Park De Zeegser Duinen ligt op een unieke 
locatie: Bij het pittoreske dorpje Zeegse en midden 
in Nationaal Park Drentsche Aa, een ongerept stukje 
Nederland in het noorden van Drenthe. Hier vindt een 
eeuwenoude beek, de Drentsche Aa, kronkelend haar 
weg door de gevarieerde natuur. Langs heidevelden, 
zandverstuivingen, bossen en weilanden. 

Op Park De Zeegser Duinen worden 50 recreatiewoningen 
ontwikkeld. De exclusieve villa’s passen prachtig in het 
omringende landschap en staan op ruime kavels, waar u 
volop kunt genieten van het buitenleven.

Suitelodges
Naast de villa’s is het ook mogelijk om te kiezen voor de 
luxe suitelodges; een nieuw concept ontwikkeld door 
Harlem Oil Company. De suitelodges zijn bedoeld voor 
iedereen die wakker wil worden met het comfort van 
een 5-sterren hotelkamer. Romantisch met eigen haard 
en ruim opgezet met vrijstaand bad.

Midden in het Gooi, nabij de Loosdrechtse Plassen 
worden 40 van deze suitelodges gerealiseerd. Villapark 
Gooilanden ligt op de grens van Hilversum en Loosdrecht. 
Het is een oase van rust, omgeven door oude bomen, 
weelderige tuinen en prachtig aangelegde waterpartijen.

Omgeving
De Loosdrechtse Plassen – omschreven als de watertuin 
van Nederland – liggen op slechts 2 kilometer afstand. 
De buitenplaatsen van ´s-Graveland zijn een mooie 
bestemming voor een ontspannen fietstocht en ook 
het pittoreske plaatsje Ankeveen – dat in zowel zomer 
als winter bruist van de activiteiten – is prachtig om 
te bezoeken. De locatie van VillaparkGooilanden is zo 
centraal dat in feite heel Nederland aan uw voeten ligt.

Gooilanden heeft een parkachtige opzet met 
landschappelijk waardevolle bomen en waterpartijen. 
De kavels zijn ruim, hebben voldoende privacy en 
kennen een aantrekkelijke vierkantemeterprijs. De 
bestemming van Gooilanden is recreatief en er staat al 
een aantal woningen die gebouwd zijn rond 2010. De 
nieuw te bouwen buitenverblijven worden zeer luxe en 
zijn bestemd voor de verhuur.

Duinweg Hellevoetsluis is een project waarbij 26 luxe 
vakantiewoningen worden ontwikkeld op de kruising van 
het Haringvliet en de Noordzee. Pal aan de duinen, op 
loopafstand van zee en fietsafstand van het historische 
centrum van Hellevoetsluis met zijn gezellige havens.

Aan de rand van een recreatiegebied met vele (indoor)
voorzieningen ligt dit luxe vakantiepark met een hoog 
serviceniveau, zoals u dat van Dutchen gewend bent. 
Duinweg Hellevoetsluis vormt de verbindende schakel 
tussen het bruisende Rotterdam en de rust en ruimte 
van Zeeland. 

De woningen zijn bijzonder vormgegeven met 
afwisselend leipan en rietgedekte kappen. Duinweg 
Hellevoetsluis vormt de verbindende schakel tussen het 
bruisende Rotterdam en de rust en ruimte van Zeeland. 
Het park is vormgegeven als boomgaard met halfhoge 
hagen en water voor voldoende privacy.



Even met 
z’n tweeën
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Midden in de Drentse natuur verrijst Park De Zeegser 

Duinen. Niet zomaar een recreatiepark, maar een exclusief 

park met een onderscheidend concept. Waar luxe en 

comfort perfect samengaan met het omliggende landschap.  

Park De Zeegser Duinen wordt geen traditioneel recreatiepark, waar de 
woningen worden geplaatst in een netjes ontworpen parkachtige omgeving. 
Eén met de natuur; dat gevoel krijgt u bij de luxe villa’s, die worden omringd 
door een ‘ongecultiveerd landschap’. De hele uitstraling, inrichting en 
vormgeving van het park worden ontwikkeld in nauwe relatie met de 
beschermde natuur in de omgeving. 

De villa’s verrijzen op het buitenterrein van Hotel De Zeegser Duinen, dat is 
bekroond met vier sterren. In de exclusieve villa’s kunt u genieten van alle 
rust en ruimte van de omringende natuur, met de viersterrenservice en 
-faciliteiten van het hotel onder handbereik.
 
De 4-, 6-, 8- en 12-persoons villa’s staan op ruime kavels, waar u volop kunt 
genieten van het buitenleven. Ook in de woning kunt u heerlijk tot rust komen. 
Op de begane grond vindt u de smaakvolle living, de grote open keuken met 
luxe inbouwapparatuur en een apart toilet. Op de verdieping bevinden zich de 
slaapkamers, een apart toilet en luxe badkamers met regendouche. 

www.parkdezeegserduinen.nl

KENMERKEN

De Zeegser Duinen
Comfortabel genieten van pure natuur!
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• 50 lodges voor 
 4-, 6-, 8- en 12-personen
• tot 4 slaapkamers 
• 2 badkamer(s) met douche-/

stoomcabine of whirlpool
• moderne, compleet ingerichte 

keuken
• vaatwasser, wasmachine en 

wasdroger
• riante tuin, opgaand in 

natuurlijke omgeving
• ligging in 5-sterren 

natuurgebied



Samen een weekend weg, genieten van luxe en comfort. Met Dutchen Suites 
kunt u er met z’n tweeën even helemaal tussenuit, zodat u weer uitgerust aan 
een nieuwe werkweek kunt beginnen. 

Dutchen Suites biedt luxe hotelkamers en suites in exclusieve boutique hotels 
of kleinschalige vakantieparken, op bijzondere locaties in Nederland. Geheel 
volgens het Dutchen concept met de luxe, kwaliteit en service die u van ons 
gewend bent. 
 
Elke Dutchen Suite is uniek en voorzien van een sfeervolle, hoogwaardige 
inrichting. U kunt kiezen uit vele extra’s zoals een comfortabel bad, een eigen 
sauna of een jacuzzi. 

Ook voor een zakelijk verblijf bent u bij ons aan het goede adres: de Dutchen 
Suites beschikken veelal over uitstekende zakelijke faciliteiten.

Hotel Bleecker en Huize Koningsbosch
Hotel Bleecker is een kleinschalig hotel in het centrum van Bloemendaal. Het 
hotel ligt tegen een duin op een mooie rustige locatie midden in het dorp. 
Vanwege de kleinschalige opzet van het hotel -er zijn slechts 11 kamers- is 
persoonlijke service een zeer belangrijk onderdeel van de charme. De gasten 
kunnen zelf gebruikmaken van de honesty bar in de lobby en de speelkamer. 

Huize Koningsbosch is een nostalgisch boutique hotel in Bakkum, omringd 
door groen. Het hotel ligt direct aan het Noord-Hollands duinreservaat, 
op slechts 3,5 kilometer fietsen van Castricum aan Zee. Het hotel beschikt 
over 23 kamers, waarvan Dutchen Suites de vier luxe suites aanbiedt. In de 
ruime huiskamerlounge van het hotel kunt u opwarmen bij de houthaard of 
ontspannen aan de leestafel. Buiten vindt u een riante tuin met een heerlijk 
zon- en schaduwterras en kampvuurplaats. Ook is er een klein winkeltje 
aanwezig. Op beide locaties wordt ‘s morgens een verantwoord ontbijt 
geserveerd met biologische producten.

www.dutchensuites.nl
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Oogverblindende witte zandstranden, een helderblauwe 
zee, uniek wildlife, een fascinerende cultuur en historische 
bezienswaardigheden. Dat -en meer!- biedt Zanzibar, het 
wonderschone eiland aan de oostkust van Afrika. 

Op de zuidpunt van het eiland ligt Unguja Lodge, een intiem park 
met slechts tien privé villa’s en twee familiehuizen. De perfecte 
uitvalsbasis voor activiteiten zoals duiken, snorkelen, dolfijnen 
spotten, eilandhoppen of een cruise bij zonsondergang. Zowel 
avonturiers als rustzoekers zullen zich thuis voelen in de traditioneel 
gebouwde lodge, die alle comfort biedt die u wenst. Van massages 
tot een geweldige diner met verse vis, gevangen door de lokale 
vissers. Neem een duik in het zwembad of de Indische Oceaan, 
of ontspan met een cocktail onder een oude mangoboom.

DUTCHEN SPECIALS: AFRIKA

Kaapverdische
Eilanden

Zanzibar

DUTCHEN SPECIALS: AFRIKA42 43

Op slechts zes uur vliegen van Nederland ligt, aan Boa Vista’s meest 
gewilde strand, een schitterende locatie klaar om ontwikkeld te 
worden tot kleinschalig resort met 50 cabaña’s. Een idyllische plek 
met maar liefst 350 dagen zon per jaar, waar eigenaren en toeristen 
heerlijk kunnen relaxen.

Direct aan het strand (op 100 meter van de kustlijn) worden 
verschillende typen cabana’s ontwikkeld, variërend in grootte 
tussen 30 en 50 m² op minimaal 200 m² eigen grond. De cabana’s 
worden volledig ecologisch gebouwd en maken gebruik van zonne- 
en windenergie. Uiteraard worden de cabana’s voorzien van riante 
badkamer, kitchenette en prachtige Afrikaanse meubels.



DUTCHEN SPECIALS: SCANDINAVIË

Geniet van de 
Zweedse rust 

en ruimte
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Uitgestrekte bossen, duizenden meren en een spectaculaire kustlijn: dankzij de 
prachtige natuur en ruimte is Zweden steeds meer in trek bij vakantiegangers. 
Met SWEEDS, het Zweedse label van Dutchen, kunt u in alle rust genieten van 
dit geweldige vakantieland.
 
Ons team is vanuit Nederland neergestreken in Loftahammar, om unieke 
en karakteristieke vakantiehuizen voor u te selecteren. Uiteraard op de 
prachtigste plekken aan de kust van Småland in Zuid-Zweden. Zo kunt u onder 
meer verblijven in Loftahammar, ten noorden van het gezellige havenstadje 
Västervik. Verken met uw gehuurde motorboot de indrukwekkende 
scherenkust van Norra Tjust, met bijna vijfduizend bewoonde en onbewoonde 
eilanden. Dit alles op nog geen 14 uur rijden vanuit Nederland, met een leuke 
tussenstop in Denemarken. 

SWEEDS adviseert u graag over uw vakantie, de reis naar Zweden en de 
verschillende activiteiten ter plaatse. Ook kunt u bij SWEEDS motorboten 
en fietsen huren. En natuurlijk geven we u de beste tips mee voor fraaie 
uitzichten en picknickplekken onderweg. Houdt u van vissen? Ook dan zit u 
goed in dit gebied, waar u in het voorjaar en het begin van de herfst perfect 
kunt vissen op snoek, baars en haring.
 
SWEEDS houdt oren en ogen open om nog veel meer Zweedse pareltjes te 
ontdekken. Zo kunt u binnenkort ontwikkelingen verwachten in Stockholm en 
op Öland, het eiland met de meeste zonuren van Zweden.
 
Denkt u erover een vakantiehuis te kopen in dit gevarieerde vakantieland? Ook 
dan bent u bij SWEEDS aan het goede adres. Dankzij de kennis en contacten 
die wij de afgelopen jaren hebben opgebouwd kunnen we u gericht adviseren 
over de mogelijkheden. Daarnaast zijn wij als adviseur betrokken bij enkele 
nieuwbouwprojecten, die wellicht interessant voor u zijn. Nieuwsgierig? 
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

www.sweeds.nl



ONLINE
OFFLINE
MARKETING

MANAGEMENT
RAPPORTAGES

CMS

VERHUUR-
STRATEGIE

RESERVERINGS
SOFTWARE

BRANDING 
& IDENTITY

Strategie binnen de 
recreatiesector is ons 
specialisme! In co-creatie 
met de klant komen we 
tot een doeltre	ende  
verhuurstrategie. 
Leisuresquare heeft 
inmiddels meerdere 
vakantieparken, 
campings & verhuurlabels 
succesvol in de markt 
gezet.

Door ons beheerde websites zijn 
altijd up-to-date met behulp van 
gerenommeerde en betrouwbare 
Content Management Software. 
Dit kan door ons of door de klant 
zelf worden onderhouden.

Een ondernemer in de 
recreatieve branche wil  
maximale aandacht aan 
gasten geven en een 
optimale bezettingsgraad 
realiseren door middel 
van een real-time 
gekoppelde website. 
Onze gebruiks-
vriendelijke software 
ontzorgt op al deze 
gebieden.

De door ons gebruikte 
software staat in 
rechtstreekse verbinding 
met de database. Hierdoor 
kunnen alle rapportagevragen 
snel en e�ectief beantwoord 
worden en krijgen 
bijvoorbeeld parkeigenaren 
dagelijks informatie over het 
aantal boekingen, 
betalingsachterstanden en 
gerealiseerde omzet.

Wij hanteren een 
doeltre�ende online- 
en o�inestrategie 
wanneer het gaat om  
verhuur van een park. 
Wij sturen deze bij 
waar nodig en zorgen 
zo voor een optimaal 
bereik richting 
potentiële klanten. 

De identiteit van een park of label wordt 
mede bepaald door de ontwikkeling van 
een herkenbare en originele huisstijl. 
Onze ervaren designers dragen zorg 
voor het ontwerp en een consistente 
toepassing hiervan op alle mogelijke 
visuele uitingen.
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Bent u voor uw bedrijf op zoek naar een bijzondere 

vergaderlocatie of een uniek vergaderarrangement?

Dutchen biedt -naast luxe vakantievilla’s en suites- ook uitstekende 
vergaderfaciliteiten. Zo kunt u met groepen tot 40 personen terecht 
op onze locaties in Schoorl en Bloemendaal. Met voldoende 
parkeergelegenheid en hoogstaande catering met biologische 
producten.

Onze vergaderruimtes vormen de ideale plek om zakelijke 
inspiratie op te doen. Bijvoorbeeld tijdens een training, workshop, 
brainstormsessie of een stimulerende en productieve heidedag. 
U bent even helemaal weg van de drukte, omringd door groen aan 
de rand van een prachtig duingebied. 

U heeft de beschikking over moderne faciliteiten, waaronder een 
hi-res beamer, projectiewand, flip-over, geluidsversterking en 
aanwijzers. Uiteraard is er ook een snelle wifi-verbinding aanwezig. 

Wilt u productief vergaderen combineren met een langer verblijf in 
Schoorl of Bloemendaal, zodat u meer tijd heeft voor teambuilding 
in de bossen, duinen of aan het strand? We stellen graag een 
vergaderarrangement voor u samen, in combinatie met een verblijf 
in één of meerdere van onze luxe villa’s of suites. Ook adviseren we 
u graag bij uw keuze voor (sportieve) activiteiten in de omgeving. 

www.dutchen.nl/business

LEISURESQUARE.NL
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