Haarlem, 20-10-2017
Zeegser Duinen: uniek en waardevast

Geachte heer, mevrouw,
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.
Unieke locatie
De rust en ruimte van de Drentse natuur en de centrale ligging tussen Groningen (20
minuten rijden) en Assen (15 minuten rijden) in combinatie met hoogwaardige
recreatiewoningen. Dat is wat Park De Zeegser Duinen zo bijzonder maakt.
Één met de natuur
De locatie van Park De Zeegser Duinen is uniek; midden in Nationaal Park Drentsche Aa. Dit
gebied is het best bewaarde beek- en esdorpenlandschap van West-Europa en wordt
aangemerkt als een vijfsterren landschap. De exclusieve woningen passen prachtig in het
omringende landschap. De 50 recreatiewoningen voor 4-, 6- en 8- personen staan op
ruime kavels, waar u volop kunt genieten van het buitenleven.
Uw buitenverblijf
Op het park worden 4 persoons Suite Lodges en 6- en 8 persoons villa’s aangeboden. De
fraaie vormgeving, de heerlijke bosrijke omgeving en de ruime terrassen maken het tot een
echt buitenverblijf. Het park onderscheidt zich naast het gebruik van duurzame materialen
door middel van een ruime landschappelijke opzet.
Daarnaast wordt er een zeer hoge belevingswaarde gecreëerd door het interieur,
mogelijke toevoeging van wellness, privacy en gastvrijheid met de service van een hotel.

Verhuur
Dutchen heeft zeer veel vertrouwen in de verhuur van Park De Zeegser Duinen. Dutchen is
zeer gecharmeerd van de locatie van het park, vanwege de unieke situering in de natuur,
waarbij ook leuke steden als Groningen en Assen goed bereikbaar zijn. De vraag naar
hoogwaardige luxe recreatieverblijven in het hoge segment in combinatie met de
diversiteit aan buitenverblijven, zal de bezetting van het park een stabiele basis geven.
Dutchen
Dutchen is opgericht door een samenwerking van partners die hun sporen in het
ondernemen ruimschoots hebben verdiend. Het uitgangspunt van Dutchen hierbij is dat als
u op vakantie gaat, u hetzelfde comfort wilt ervaren als thuis en liefst zelfs nog meer.
De filosofie van Dutchen is dan ook alleen vakantiewoningen te willen verhuren die
voldoen aan de hoogste eisen. De locatie is van wezenlijk belang voor een succesvolle
verhuur, evenals de bouw en het design van het in- en exterieur. Deze filosofie heeft geleid
tot een succesvolle ontwikkeling van Dutchen; met de labels Dutchen en DutchenSuites en
een uitgekiende marketingstrategie heeft Dutchen een substantieel marktaandeel in het
topsegment van de verhuur van vakantiewoningen verkregen.
Voor meer informatie over Dutchen kunt u terecht op www.dutchen.nl.
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