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Deze brochure is met zorg samengesteld en bevat algemene sfeerimpressies die u een indruk geven van de 
mogelijke interieurinvullingen. De sfeerimpressies die afgebeeld zijn, kunnen afwijken van de aangeboden producten. 
Na de toewijzing van een kavel ontvangt u de exacte specificaties van de door u gekozen inrichtingsmogelijkheden. 
Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.  
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Voorwoord 
 
 
 
Recreatiepark Hollandse Wieden, Blokzijl 
Mei 2013 
 
 
 
Geachte (aspirant) koper, 
 
De aankoop van een tweede woning op Recreatiepark Hollandse Wieden is een interessante 
investering. De unieke locatie op loopafstand van het prachtige stadje Blokzijl, de ligging aan 
doorgaand vaarwater en de vrijheid die wij u als koper kunnen bieden bij het op uw wensen 
afstemmen van uw tweede woning mag rustig uniek genoemd worden! 
 
Na een periode van twee jaar waarin wij dit project hebben ontwikkeld samen met ruim 450 
geïnteresseerden, zijn wij dan ook bijzonder trots om u het eindresultaat te kunnen presenteren; 68 luxe 
vrijstaande recreatiewoningen in twee types met een eigentijdse uitstraling die refereert aan de 
traditionele bebouwing welke in dit gebied zo kenmerkend is. 
 
Uw keuzevrijheid eindigt niet bij het kiezen van een kavel, woningtype en woningindeling. Juist aan uw 
persoonlijke wensen en smaak in het interieur willen wij zoveel als mogelijk tegemoet komen. In deze 
brochure treft u dan ook sfeerimpressies aan van de basisuitvoering en de optionele mogelijkheden. 
 
Voor zowel de inrichting van de keuken als de badkamers is een hoogwaardig basispakket samengesteld 
met A-merk producten. Denkt u hierbij aan de keukenopstellingen van Siematic met Siemens apparatuur 
of het sanitair van Ideal Standard. Daarnaast is voorzien in een aantal upgrade pakketten waarmee u uw 
recreatiewoning nog hoogwaardiger kunt maken. 
Ook voor de meubilering van uw recreatiewoning zijn een drietal pakketten samengesteld die zijn 
afgestemd op het recreatieve gebruik. Dat betekent hoogwaardige meubels die tegen een stootje kunnen. 
Uw woning wordt hiermee geheel gebruiksgereed opgeleverd. 
 
Hoewel de basis- en optionele pakketten al omvangrijk en hoogwaardig zijn willen wij u daarnaast de 
mogelijkheid bieden om in overleg met de betreffende leveranciers nog verdere persoonlijke wensen te 
verwerken in uw recreatiewoning. Indien u meer informatie wenst kunt u dit aangeven op het 
inschrijfformulier of contact opnemen met Residentia projectmakelaars. U kunt hen tijdens kantooruren 
telefonisch bereiken onder nummer 0548-538750 en zij zullen er voor zorg dragen dat er een afspraak 
met de betreffende leverancier tot stand komt. 

 

VOF Hollandse Wieden Blokzijl 
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Ondernemingen 
Keukenleverancier: Aswa Keukens 
Voor uw 2de woning hebben wij de keuze gemaakt om de keuken standaard mee te leveren. Het 
zijn kwalitatief hoogwaardige keukens van Siematic met Siemens apparatuur. Deze keukens 
kunnen naar eigen voorkeur aangepast worden. De aanpassingen zijn op de website met behulp 
van de configurator inzichtelijk te maken. Voor elke vraag en opmerking kunt u de filialen van 
Aswa keukens in Hilversum, Dordrecht, Helmond, Uden en Venlo na afspraak bezoeken. 

 
Tomy Klein Zieverink 
Tel: 0492 - 548 186 
E-mail: helmond@aswakeukens.nl 
 
 
 

 
 
Sanitair: Ideal Standard 
Hollandse Wieden heeft Ideal Standard gevraagd om sanitairlijnen samen te stellen voor de 
woningen. De sanitairlijnen zorgen voor vele mogelijkheden waar u uit kunt kiezen. Mocht u iets 
willen wijzigen in het sanitair dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de 
bouwcombinatie om de mogelijkheden te bespreken of om een showroom te bezoeken. 

      
     Bouwcombinatie Hollandse Wieden VOF 
     Birol Akkavim 
     Tel 0546 - 666333 
     E-mail: bakkavim@degrootvroomshoop.nl 
      
      
      
 

Inrichting: Instyle Concepts 
Instyle Concepts is een ervaren bedrijf voor inrichten van recreatiewoningen, hotels en 
zorginstellingen. In samenwerking met Instyle Concepts heeft Hollandse Wieden meerdere 
inrichtingspakketten samengesteld in verschillende stylen. Ook hierbij heeft u de vrijheid om de 
aangeboden pakketten te wijzigen naar eigen wensen.   

 
Daan Hemminga:  
Tel: 0522 - 244 999 
E-mail: info@instyleconcepts.nl  
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Andere indeling, andere keuken! 
Aan de hand van elke indelings variant van de recreatiewoningen wijzigt ook de keuken 
opstelling. Dit is zo vastgesteld om optimaal gebruik te maken van de ruimtes in de woning. Er is 
keuze uit allerlei keuken opstellingen zoals een hoek keuken of zelfs een keuken eiland.  

Alle keukens zijn van SieMatic en volledig uitgerust met apparatuur van Siemens. Standaard is een 
koelvries- combinatie, combi-magnetron, 5-pits gaskookplaat, vaatwasser en afzuigkap. Op de website 
van het project treft u een eenvoudige configurator aan waarmee u zelf uw keuken kunt aanpassen. 
Mocht u uw keuken nog verder op uw persoonlijke wensen willen afstemmen dan kunt u uiteraard contact 
opnemen met Aswa keukens. De contactgegevens treft u aan op pagina 3. 

. 

  

Sfeer impressies  

Keukenopstelling basisindeling Fuut en Zonnedauw 
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Sfeer impressies  

Keukenopstelling basisindeling Watermunt en Rietgans 
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Keukenopstelling variant indeling Fuut en Zonnedauw 

Sfeer impressies 
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Keukenopstelling variant indeling Watermunt en Rietgans 

Sfeer impressies 
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Badkamer van goud! 
U leest het goed, een badkamer van goud. Maar wel goud uit 1 van onze sanitairlijnen die we 
opgesteld hebben. De lijnen voor sanitair hebben we onderverdeeld in brons, zilver en goud.  

Standaard bij elke woning zijn de badkamer(s) en toiletten van de lijn brons. Hiermee is alles voorzien 
wat u nodig hebt in een badkamer. Daarnaast is er de mogelijkheid om optioneel te kiezen voor de lijnen 
zilver en goud, deze lijnen geven uw badkamer een nog hoogwaardiger uitstraling!  

Sfeer impressie brons 
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Sfeer impressies zilver 
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Sfeer impressies goud 
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Sfeer impressies zilver en goud 
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Zelfs het theelepeltje! 
De recreatiewoningen worden totaal ingericht tot aan het laatste theelepeltje. Alles wat u in een 
woning zoekt zal aanwezig zijn bij uw aankoop van een woning. Om onderscheid te maken tussen 
de inrichtingen van een woning hebben wij Instyle Concepts gevraagd een drietal 
inrichtingspakketten samen te stellen. 

U heeft de keuze uit de stijlen modern, nautisch of rietkraag. Uiteraard zit u niet vast aan één van deze 
pakketten. U kunt uw pakket afstemmen op uw eigen wensen!  

Moodboard Rietkraag 
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  Moodboard Nautisch 

Sfeer impressie 
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Sfeer impressies 

Moodboard Modern 




