Het thuisgevoel op vakantie
Het park dat bij ons past

Het Veluwemeer in de achtertuin maakt Vakantiepark Familiehuis Nunspeet tot een unieke locatie. De zondagsrust die op het park gewenst is, maakt het verschil voor
veel eigenaren en huurders, ‘het is een park dat bij ons past’, is veel gehoord. Het prettige thuisgevoel maar dan op vakantie. Een vakantiegevoel dat maar liefs het jaarrond
duurt, vier seizoenen lang valt er te genieten van al het natuurschoon dat de Veluwe te bieden heeft. De vele mogelijkheden op gebied van huur en koop, de 4 tot 6 persoons
chalets of de volledig uit steen opgetrokken notariswoningen voor 6 tot 8 personen. De vele extra’s op en om het park, de stijlvolle toegangspoort, de mooie lantaarns, de
professionals in het recreatieteam dat in verschillende schoolvakanties actief is. Een onderhoudend park, waar het onderhoud ongelofelijk strak is. Familiehuis Nunspeet is
een echt vakantiepark, waar de boot in de haven op u wacht, als dat geen ontspanning is.

om onze eigen vakantieweken in te vullen. En dat zijn
er komende zomer vier, we hebben er heel veel zin in.
Onze boot ligt al in de haven te wachten!”

Vakantie pioniers

Trotse eigenaren

Een advertentie in de krant trok de aandacht van
Pieter en Willemien van de Werken. Een daarop volgend bezoek aan de beurs in Gorinchem maakte hen
erg nieuwsgierig. Zo nieuwsgierig dat ze een bezoek
brachten aan het Vakantiepark Familiehuis Nunspeet.
Sinds eind 2013 zijn ze de trotse eigenaren van een
prachtige notariswoning.

”Als ondernemer kijk je er misschien anders naar, ik
zocht een object om te beleggen en te genieten, dat
ook nog rendement zou opleveren,” aldus Pieter. ”Ons
oog viel direct op een notariswoning. Een rondje over
het park deed de rest. Wat ziet het er allemaal keurig
uit, echt een rapportcijfer dik boven de acht. Neem vervolgens de combinatie van bos, water, strand en het
prachtige uitzicht en we vonden alles waarnaar we op
zoek waren. Het is een park dat passend is voor ons,
mede door de zondagrust voelen we ons er al helemaal thuis. Ook voor onze vier kinderen is het een
ideale plek. Natuurlijk blijven wij bij ons plan om onze
notariswoning te verhuren, maar we zijn begonnen

Het is mei 2009 als Martin en Thea Voorsluijs een
advertentie zien in het Reformatorisch Dagblad
‘vakantiehuis te huur in Nunspeet’. ”We waren
al laat met boeken,” weet Martin nog, ”dus we
dachten laten we het maar vastleggen. Toen we in
de zomer op het park kwamen, bleek dat slechts
te bestaan uit een paar prachtige nieuwe stenen
huizen, de notariswoningen en een paar chalets.

Onze vakantiewoning bood zicht op het water en dat
uitzicht was zo adembenemend dat we sindsdien elk
jaar terugkomen. En sinds twee jaar gaan ook onze
vrienden er naar toe. We hebben de ontwikkelingen
van de laatste jaren dan ook goed kunnen volgen. Positieve veranderingen, de algehele uitstraling van het
park, maar ook details zoals bootverhuur, goede afstortmogelijkheden voor het afval en een eigen strand.
Het lijkt nu wel ‘Nunspeet aan Zee’. Er is ook steeds
meer aandacht voor de vakantievierende kinderen
met nieuwe speelattributen. Vernieuwingen die wij als
ouders als zeer positief ervaren. Ook onze twee oudste
kinderen van 10 en 6 jaar genieten met volle teugen
en onze jongste zoon hoopt deze zomer zijn eerste
vakantie op het park te beleven. Het recreatieteam is
hier ook fantastisch. Neem daarbij de omgeving, de
zondagsrust, de fietsroutes, de boottocht in de vroege
ochtend, en het is duidelijk waarom wij vanuit Berkenwoude naar Nunspeet komen in vakantietijd.”

Ons tweede huis

Ze wonen om de spreekwoordelijke hoek, Gerrit van
Lagen en zijn gezin hebben hun eerste huis in Putten
en het tweede huis staat op Vakantiepark Familiehuis
Nunspeet. ”Wij waren heel bewust op zoek naar een
vakantiewoning in onze eigen regio,” laat Gerrit desgevraagd weten. ”Ik ben ondernemer, altijd bezig en
een tweede woning heb je voor de ontspanning. Als je
lang moet rijden dan ga je er niet of weinig naar toe.
Van tevoren hebben wij bepaald dat de reistijd maximaal een half uur mocht zijn. Gewoon er even naar toe
kunnen rijden om het gras te maaien en weer terug.
Zo wisten we ook zeker dat onze recreatiewoning niet
in de verhuur zou komen, wij zien het als ons tweede
huis en hebben het puur voor eigen gebruik gekocht.
Hier aan het water zijn legio mogelijkheden, niet alleen
in de zomer maar ook in de winter.”
”Je kunt hier op het Veluwemeer heerlijk schaatsen,
helaas was daar afgelopen kwakkelwinter geen
sprake van. Alhoewel wij de notariswoningen prachtig
vinden, wisten wij zeker dat het een chalet moet
worden. Je wilt altijd dat vakantiegevoel hebben en
dus niet te veel werk in en om je tweede huis en een
chalet is om die reden compacter en praktischer. Ben
een zeer tevreden eigenaar want ook het park voldoet
aan alle verwachtingen, heel professioneel geregeld.
Vorig seizoen was het nog eens wachten bij het voetbalveldje en dit jaar is er gewoon een tweede sportveld
bijgekomen, dat bedoel ik.”
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