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EuroParcs Loves Nature

EuroParcs heeft de ambitie uitgesproken om full Nature te 
gaan. In de recreatiebranche is de natuur één van de meest 
besproken thema’s waarbij EuroParcs, als gerespecteerd 
aanbieder van verantwoorde ontspanning in de recreatie, 
toekomst wil bieden aan haar gasten en medewerkers. 

De natuur is essentieel voor de voortgang en toekomst van 
EuroParcs, immers al onze resorts zijn gelegen op de mooiste 
locaties waar de natuur van groot belang is.

Het is juist daarom dat EuroParcs kiest voor een nieuwe lijn in 
haar vakantiewoningen. 

EuroParcs Loves Nature

Hiervoor hebben wij in nauwe samenwerking met het 
architectenbureau Adema Architecten uit Dokkum een nieuw 
totaalconcept ontwikkeld. Tevens is de Projectgroep uit 
Woerden een betrokken partij die dit project ook de uitstraling 
en beleving mee gaat geven, waardoor onze gasten en 
eigenaren ook daadwerkelijk Nature zullen voelen en ervaren.

 Nature is eigentijds 

 Nature is voor de toekomst 

 Nature is beleving 

 Nature is voelen 

 Nature is verrassend anders
 
Nature is de manier om samen met EuroParcs bij te dragen 
aan diezelfde natuur!



Door de aankoop van een vakantiewoning uit de lijn ’Nature’ 
draagt de klant direct bij aan de natuur. EuroParcs zal 
zich namelijk blijvend inzetten om de door haar gekozen 
materialen zoveel mogelijk Nature te laten zijn. Doelstelling 
is om deze lijn uiteindelijk ook CO2-neutraal te produceren. 
Daarnaast zal EuroParcs een deel van de opbrengst van deze 
vakantiewoningen ook daadwerkelijk inzetten om nog meer 
natuur terug te brengen op haar resorts en te onderhouden. 
Hiervoor wordt een programma opgezet waarbij de eigenaar 
van een ‘Nature’vakantiewoning ook mee kan kijken naar 
de resultaten en EuroParcs haar verantwoordelijkheid zal 
laten zien om “EuroParcs loves Nature!”  dichter bij de gast te 
brengen.

 

Just Nature 

Ons eerste type uit de lijn “EuroParcs loves Nature!” is het 
type ‘Just Nature!’ Een vakantiewoning van 60 m2 met twee 
ruime slaapkamers en de mogelijkheid van een gemakkelijk 
uitklapbaar tweepersoons bed in de zeer ruime en 
belevingsvolle living. 

De mooie badkamer en een separaat toilet geven door de 
gebruikte materialen ook een luxe gevoel.

Uiteraard biedt de ‘Just Nature’ de mogelijkheid om volledig 
electrisch te koken en is het koken door de unieke plek in de 
woning nog meer een natuurbeleving. Door de openslaande 
deuren direct bij de keuken plaatsen is het binnen koken en 
eten eigenlijk bijna letterlijk buiten.

Ook de verwarming en de warmwatervoorziening is volledig 
elektrisch en daarom beduidend minder natuurbelastend en 
als volledig gasloos uitermate geschikt voor de recreant van nu 
én in de toekomst.
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Technische omschrijving

1. Algemeen

De technische omschrijving van 1 st. vrijstaande recreatiewoning 

op een nader te bepalen locatie.

2. Administratieve bepalingen

1. Algemene bepalingen voor het uitvoeren van bouwwerken AVA 

1992

2. De op de materialen betrekking hebbende kwaliteitsverklaringen.

3. Het Bouwbesluit.

4. De voorschriften van de nutsbedrijven.

5. De bouw wordt uitgevoerd door …

6. Huidige geldende brandvoorschriften.

3. Peilen

De bovenkant van de afgewerkte vloer van de woning is zoals 

aangegeven op de geveltekening. De hoogte van het maaiveld is 

afhankelijk van de locatie. Standaard bedraagt deze 400mm, de 

exacte maatvoering is n.o.t.k.

4. Fundering

Er is geen sprake van een funderingsconstructie, de woning staat 

op een draagkrachtige grondlaag.

5. Vloeren

1. De begane grondvloer bestaat uit een geïsoleerd houtskeletbouw 

regelwerk met een constructieve onder en afdekvloer van houten

plaatmateriaal.

2. De houtskeletbouw vloer is gemonteerd op een frame van 

staalprofielen, het stalen frame staat op wielen.

6. Gevels

1. De gevels bestaan uit een geïsoleerd houtskeletbouw regelwerk 

met een constructief binnenblad van houten plaatmateriaal, dit 

plaatmateriaal is tevens de wandafwerking.

2. De gevelbekleding is in kunststof delen i.c.m. staalplaat 

uitgevoerd.

3. De buitenkozijnen, deuren en ramen zijn uitgevoerd in kunststof, 

in de kleur zwart.

4. De plaatstalen en/of kunststofstroken zijn aangebracht voor een 

goede water en tochtdichte afwerking, in de kleur zwart.

7. Daken

1. De dakconstructie bestaat uit een geïsoleerd houtskeletbouw 

regelwerk. De constructieve buitenbeplating wordt uitgevoerd in 

houten plaatmateriaal. De binnenbeplating wordt in spaanplaat 

uitgevoerd, dit plaatmateriaal is tevens de plafondafwerking.

2. De dakrandafwerking is in staal zetwerk uitgevoerd, in de kleur 

zwart.

8. Wanden

1. De binnenwanden van de woonkamer bestaan uit een geïsoleerd 

houtskeletbouw regelwerk, deze zijn aan weerszijde bekleed met 

constructief houten plaatmateriaal, dit is tevens de wandafwerking.

2. De woning wordt voorzien van houten binnendeurkozijnen, 

de deuren worden uitgevoerd in OSB plaatmateriaal en met een 

staalprofiel omlijst.

3. Het deurkozijn naar de hoofdslaapkamer wordt uitgevoerd 

als opbouw schuifdeurconstructie bestaande uit een stalen 

geleiderail i.c.m. stalen wielen, de deuren worden uitgevoerd in 

OSB plaatmateriaal en met een staalprofiel omlijst.

 

9. Terrassen

1. De terrassen worden per locatie bepaald, de inrichting en 

materialen zijn n.o.t.k.

10. Wandafwerking

1. De wandafwerking van de woning is uitgevoerd in houten 

plaatmateriaal. Onder te verdelen in:

a. Woonkamer/ hal in OSB incl. 1 maal whitewash

b. Woonkamer achterwand multiplex incl. behangprint.

c. Slaapkamers deels in OSB en deels in spaanplaat incl. behang, 

zie impressies.

2. De wanden van de badkamer en toilet zijn tot plafondhoogte 

betegeld. De betegelde wanden van het toilet en de badkamer 

worden in de binnenhoeken van dilatatie kitvoegen voorzien en in 

de buitenhoeken van een witte kunststof hoekstrip.

11. Vloerafwerking

1. De begane grondvloer is afgewerkt met een pvc/ linoleum o.g. 

toplaag, de kleur is betonlook.

2. Te betegelen vloergedeelten:

a. De vloeren van het toilet.

b. De vloeren van de badkamer.

2. De vloeren van het toilet en de badkamer worden in de hoeken 

van dilatatie kitvoegen voorzien.

12. Ventilatievoorzieningen

1. Het ventilatiesysteem van de woning wordt voorzien van 

mechanische afzuiging in de sanitaire ruimtes. De verblijfsruimten 

worden ververst met buitenlucht via roosters.

13. Keuken

1. De onderkasten bestaan uit fineer spaanplaat, in de kleur 

zwart met houtnerf. De bovenkasten zijn in OSB plaatmateriaal 

uitgevoerd.

2. Het keukenblad bestaat uit fineer spaanplaat, in de kleur zwart.

3. De keuken is voorzien van de volgende inbouwapparatuur:

a. Koelkast (tafelmodel).

b. Vriezer (tafelmodel).

c. Inductie kookplaat.

d. Combi oven.

e. Vaatwasser.

f. Wastafel.

14. Bestratingen

De bestrating met zandbed is voor rekening van koper.

16. Sanitair

Het toilet wordt voorzien van een closetpot met een bijpassende 

fontein van porselein in de kleur wit. De badkamer wordt voorzien 

van een dubbele wastafel met bijpassende douchehoek. Het 

sanitair wordt voorzien van de nodige kranen en toebehoren.

17. Binneninstallatie koudwaterleidingen

Vanaf de wateraansluiting de koudwaterleiding met de nodige stop 

en aftapkranen naar de op tekening aangegeven plaats van:

a. Het reservoir voor het toilet in de toiletruimte.

b. de toiletkraan in toiletruimte.

c. de douchemengkraan in badkamer.

d. de wastafelmengkraan in badkamer.

e. de keukenmengkraan in de keuken.

f. het warmwater toestel plaats ntb

g. tapkraan van het cv toestel plaats ntb

18. Binneninstallatie warmwaterleidingen

Vanaf het aansluitpunt op het warmwater toestel de warmwater 

leidingen met de nodige stop en aftapkranen naar de op tekening 

aangegeven plaats van:

a. de keukenmengkraan in de keuken

b. de douchemengkra an in de badkamer.

c. de wastafelmengkraan in de badkamer

19. Gasinstallatie

Er is geen sprake van een gasaansluiting.

20. Elektrotechnische installatie

Algemeen

1. De installatie voldoet aan de eisen gesteld in NEN 1010 en het 

Bouwbesluit, alsmede aan de eisen van het Nutsbedrijf.

2. Lichtpunten en wandcontactdozen worden aangebracht volgens 

geldende voorschriften.

3. Plaatsing schakelmateriaal is op ca. 1050mm boven de vloer.

4. Plaatsing wandcontactdozen in de keukens ca. 1250mm en 

overige ruimten op ca. 1050mm boven de afgewerkte vloer.

5. Schakelmateriaal standaard wit kunststof.

6. Onbedrade leidingen voor antenne en telefoon in de 

woonkamer.

7. De aansluitkosten zijn voor rekening van de ontwikkelaar.

 

21. Centrale verwarming en warm tapwater

De woning wordt d.m.v. elektrische wandradiatoren verwarmd. 

De warmtebron is een HR ketel met warmwatervoorziening. 

De leidingen zo veel mogelijk uit het zicht gehouden. De 

radiatoren zijn voorzien van een standaard witte kleur en worden 

uitgevoerd als paneelradiatoren. De temperatuur regeling vindt 

plaats middels een modulerende thermostaat opgenomen per 

verblijfsruimte.

22. Isolerende en energiebesparende maatregelen

Er is ingezet op het ontwikkelen van een energiezuinige woning. 

Om dit te realiseren worden de volgende maatregelen genomen:

a. Isolatie van vloer, wanden en dakconstructie.

b. Toepassen van pv panelen.

c. Lucht lucht warmtepomp..

23. Beglazing

1. Het glas voldoet aan de kwaliteitsnorm B, omschreven in NEN 

3265.

2. De glasdikten worden bepaald volgens NEN

2608.

3. De glasopeningen van de kozijnen, ramen en deuren 

in de buitengevels worden bezet met binnenbeglazing, in 

HR++uitvoering. Tot een hoogte van 0.70 m boven het vloerpeil 

wordt er gelaagd glas toegepast.

24. Schilderwerk

De binnenwanden uitgevoerd in houten plaatmateriaal worden 1 

maal afgelakt in whitewash kleur.

25. Hang en sluitwerk

Sloten van buitendeuren voldoet aan P KVW (het Politiekeurmerk 

Veilig Wonen)



Kijk voor meer informatie op www.europarcsverkoop.nl

Maak via de website direct een afspraak met één van onze aankoopadviseurs. Zij informeren u verder over het 
aankooptraject, de te behalen huuropbrengsten en alle mogelijkheden bij aankoop van een recreatiewoning.  

U kunt natuurlijk ook onze open dagen bezoeken. Kijk voor alle data op www.europarcsverkoop.nl

  +31 (0)88 – 070 8000
 

  info@europarcs.nl

Loves Nature


