
DE GEZICHTEN 
ACHTER ZEEUWSE 
CHALETS

IN DEZE KRANT 
• Lees je over een flexibele Zorgwoning
• Vertellen klanten hun verhaal
• Kun je een kijkje nemen achter de schermen 
•   Lees je hoe wij de realisatie van jouw nieuwe 

chalet tot in de puntjes regelen 

WELKOM, 
LEUK DAT JE 
ER BENT!

LEUK DAT JE LANGSKOMT!

Elkerzeeseweg 45c
4322 NA Scharendijke
Tel. +31 (0) 111 241 333
info@zeeuwsechalets.nl
www.zeeuwsechalets.nl

Maandag     10:00 - 17:00 uur
Dinsdag       10:00 - 17:00 uur
Woensdag  10:00 - 17:00 uur
Donderdag   10:00 - 17:00 uur
Vrijdag        10:00 - 17:00 uur
Zaterdag    10:00 - 16:00 uur  
Zondag      Op afspraak

Wat leuk dat je bij Zeeuwse Chalets terecht bent gekomen! Het realiseren van jouw op 
maat gemaakte droomchalet vinden wij het leukste werk dat er is. Iedere dag weer 
gaan we er voor de volle honderd procent voor om dat proces van begin tot eind in 
goede banen te leiden. In deze krant geven we je een kijkje achter de schermen van 
Zeeuwse Chalets en maak je nader kennis met ons team.   

Zeeuwse Chalets is alweer een aantal jaren actief in Zeeland. Waar Jan Deurloo het bedrijf overnam samen 
met zijn vrouw Wilfra Deurloo en al snel hulp kreeg van Jacolien de Glopper, Guusje Kort en Roelie Deurloo is 
het team inmiddels aardig uitgebreid. En het bijzondere is dat dat altijd op een organische manier gebeurt. 
Van een spontane kennismaking komt vaak een prettige samenwerking en zo zijn Sanne Verton, Leen de 
Jonge en Miranda Hoekstra inmiddels aan het team toegevoegd. Een goede combinatie die werkt. 

Wanneer je onze showroom bezoekt, ontvangen we je met open armen en koffie. Ons ‘kantoor’ hebben we 
gehuisvest in een van de chalets op ons terrein. Hierdoor krijg je al direct het juiste gevoel en kunnen we je 
gemakkelijk van alles laten zien. Onze kracht is dat we altijd goed naar je luisteren en uitgebreid aftasten 
wat de wensen en mogelijkheden voor jouw specifieke situatie zijn. We vinden het belangrijk om te zorgen 
dat het totale plaatje klopt. En dat het contact op een persoonlijke en betrokken manier verloopt. Onze 
uitdaging is ervoor te zorgen dat je op een plek met een chalet uitkomt die het beste bij je past. 

In eerste instantie was Arcabo onze hoofdleverancier. 
Maar sinds kort hebben we meerdere bouwers, waaronder 
Wanders, toegevoegd aan de portefeuille om de markt zo 
breed mogelijk te bedienen. Of je nu een heel betaalbaar 
chalet zoekt of iets in het hoogste segment, bij Zeeuwse 
Chalets kun je alle kanten op. Maar uiteraard altijd met 
dezelfde goede en persoonlijke service. Zien we je snel voor 
een afspraak?  
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“Wij zijn team 
Zeeuwse 
Chalets”



RALPH EN INGE 
GRAUS
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Alles op maat, naar jouw wens.
 
De chalets die wij leveren en plaatsen worden in Nederland 
gebouwd door gerenommeerde fabrikanten van zeer 
uiteenlopende typen chalets. Van een basic model tot 
droompaleis en alles wat daar tussen zit. Ook mantelzorg 
chalets worden voorzien van alle voorzieningen die je maar 
wenst. 

Bij nieuwbouw is het mogelijk om je wensen te realiseren als 
het gaat om grootte, indeling, kleuren binnen en uitstraling aan 
de buitenkant. 
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“Bij Zeeuwse
Chalets kregen wij 
goede begeleiding en

daardoor hebben we echt 
ons eigen plekje kunnen 

creëren”

Miami

De verticale buitenbekleding versterkt de 
hoogte van het chalet met lessenaarsdak. 
De zwarte dakgoten en kozijnen maken het 
chalet extra stoer.

Al ruim een jaar is de familie Graus trotse eigenaar van een hoeve op Chaletpark 
Alles Wisselt in Ellemeet. Net als alle andere chalets op het park heeft het de stijl 
van een Zeeuws boerderijtje. Zeeuwse Chalets heeft geholpen vanaf de oriëntatie 
tot en met de plaatsing. 

Ralph en Inge waren positief verrast dat er veel meer mogelijk bleek dan gedacht. 
“In het begin zie je voorbeelden van chalets en dan denk je dat je daartussen keuzes 
moet maken, maar dan blijkt dat je zo veel naar eigen wens kunt aanpassen. Daarmee 
kan de ruimte zo optimaal mogelijk ingedeeld worden. Ditzelfde was ook zo fijn met 
de keuken,” geeft Inge aan. “Deze konden we helemaal indelen zoals wij dat wilden 
en dat maakt het chalet meteen heel eigen. We zijn zo blij met de afgeschermde 
keuken, waardoor we ook veel meer bergruimte hebben. Niet gedacht dat dat kon.”
“Als je met de juiste mensen werkt, is er veel mogelijk,” zegt Ralph. Bij Zeeuwse 
Chalets kregen wij goede begeleiding, ze gaan mee in het gevoel dat wij hadden en 
daardoor hebben we echt ons eigen plekje kunnen creëren. Het is echt ons tweede 
huisje, we hebben nog geen pensioengerechtigde leeftijd, dus ik kan nog niet spreken 
over het Zwitserleven gevoel, maar ik noem het graag het Zeeuwse Chalets gevoel!”

Ellemeet

Na het bezoeken van meerdere chaletbouwers kwam Lodewijk van Zwol uit bij 
Zeeuwse Chalets, waar hij werd verrast door de toegankelijkheid van het team. 
Hij is erg blij met de gehele begeleiding, van de tekening tot aan de oplevering. 
“Er is oog voor detail, er wordt meegedacht, afspraken worden nagekomen en 
alles liep eigenlijk zoals gehoopt.” Dat is plezierig werken, want hun wensen voor 
een maatwerk chalet waren er zeker. Een grote leefruimte, een apart toilet, twee 
slaapkamers. Dus geen standaard indeling, maar anders dan anders. En een 
tuinhuis in dezelfde stijl als het chalet zou het droomplaatje helemaal afmaken. 
Na een aantal uren tekenwerk van Leen en Miranda, is ondertussen het unieke op 
maat gemaakte chalet geplaatst op camping de Paardekreek in Kortgene. 

Een gezellige en fijne plek die voor Lodewijk al wel bekend was, want door de 
fantastische ligging van deze camping is het voor een waterliefhebber wel erg 
fijn vertoeven daar. Overdag lekker surfen en zeilen op het Veerse Meer en bij 
thuiskomst toch het comfort van een eigen chalet. De mooie uitstraling, degelijke 
kwaliteit en nette afwerking binnen en buiten, helpen hier zeker aan mee. Uniek 
aan dit chalet is dat er zonnepanelen op het dak geplaatst zijn door een extern 
bedrijf. Er is geen gasaansluiting aanwezig en de radiatoren zijn vervangen voor 
een airco die zorgt voor warme en koude lucht. Alles gaat op zonne-energie, op 
deze manier hoopt Lodewijk bewust een positief verschil te kunnen maken. Op de 
wensenlijst staan nog elektronische snufjes, zoals het automatisch openen van 
de toegangsdeur en het op afstand aanzetten van de boiler en de airconditioning, 
die door Quality Time is gemonteerd. Hierdoor wordt een verblijf nog meer 
vergemakkelijkt! 

De familie van Zwol kijkt enorm uit naar de opening van het campingseizoen 
begin april, zodat ze heerlijk kunnen gaan genieten van hun eigen stek!

FAMILIE VAN ZWOL
Kortgene
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Jacques en Marijke, eigenaren van In de Appelwei in 
Burgh-Haamstede, hadden het idee om langzaamaan te 
stoppen met het verhuren van de stacaravans per week 
en over te stappen naar vaste gasten. Door de ervaring 
van een fijne samenwerking met de stacaravanmakelaar 
was het contact voor een samenwerking met Zeeuwse 
Chalets snel gelegd!

IN DE APPELWEI 
      Burgh-Haamstede

Nevada 

Dit imposant ogende chalet is ruim 
ingedeeld met extra hoge plafond 
en een mooie hoekkeuken binnen.

Long Beach

Direct ervaar je het “beach” gevoel 
door de robuuste palen, zachte 
kleuren en het fijne overdekt terras

ZEELANDERIJ 
      Zonnemaire

De samenwerking met de Zeelanderij in Zonnemaire is 
jaren geleden al begonnen toen Jan en Colinda daar met 
de stacaravanmakelaar bemiddelden voor stacaravans en 
chalets. Het park is recent gerenoveerd en op de plek van de 
vroegere fruitgaard is een prachtig chaletpark gerealiseerd. 
Wel met behoud van de fruitbomen.  

Eigenaren Arjan en Marjolein hadden een duidelijke visie en Jan, toen net begonnen 
met Zeeuwse Chalets, heeft dat kunnen vertalen in deze unieke Sonnemare chalets. 
De kleurenset is bewust gekozen en de Douglas houten palen zorgen voor een super 
gave robuuste uitstraling. 

Door de samenwerking met Braber Groenvoorziening is er in alle tuinontwerpen een 
eenheid gecreëerd en heeft de Zeelanderij een uniek chaletpark weten te realiseren. 
In tweeënhalf jaar tijd zijn alle 22 chalets verkocht en genieten de blije eigenaren van 
een heerlijk eigen plekje in Zonnemaire!

UITGELICHTE PROJECTEN

Met speciaal ontworpen chalets voor deze camping, werd het verkooptraject gestart 
met 2 varianten: een rode en een grijze genaamd BLØF. Uiteindelijk waren alle 8 chalets 
al verkocht voordat ze er stonden.

Het grootste deel van de chalets moest dus nog gebouwd worden, waardoor de 
eigenaren de kans hadden om hun chalet helemaal naar eigen wens te ontwerpen. 
Uiteraard hebben wij ze daar met onze jarenlange ervaring uitgebreid in geadviseerd. 
Inmiddels genieten alle eigenaren tussen de fruitbomen van hun unieke droomchalet op 
een topplek in Zeeland!



Je kent Zeeuwse Chalets en de stacaravanmakelaar uit Scharendijke 
al een aantal jaren als dé partij op het eiland waar je terecht kunt 
voor een mooi chalet. De vraag daarnaar is onverminderd groot. 
Maar onze collega en eigenaar Jan Deurloo merkte de afgelopen 
tijd dat er ook nog een heel ander soort vraag in opkomst is: die 
naar flexibele zorgwoningen.

Als er iemand uit je omgeving zorg nodig heeft en daardoor niet meer zelfstandig kan 
wonen, is een mantelzorgwoning wellicht de oplossing. Zeeuwse Chalets kan hiervoor 
flexibele zorgwoningen leveren, gewoon in de achtertuin. Zo’n mantelzorgwoning 
vlakbij huis biedt veel voordelen. Niet alleen voor de hulpbehoevende, maar ook voor 
de mantelzorger zelf. Doordat ieder zijn eigen huis heeft, behouden beide partijen 
hun privacy, maar profiteer je ook van elkaars nabijheid. Niet alleen verzorging 
kunnen bieden, maar ook gezelligheid en een oppas voor de kinderen bijvoorbeeld. 
Het is een geruststellende gedachte dat je over en weer een oogje in het zeil kunt 
houden.

Ontwerp op maat
Als er een mantelzorgverklaring van de huisarts of andere zorginstelling is, mag 
je tot een grootte van 70 m2 vergunningsvrij een zorgchalet plaatsen. Wil je groter, 
dan kan hier een vergunning voor aangevraagd worden. Indien nodig kan Zeeuwse 
Chalets je daar bij adviseren. Vervolgens maken we samen een ontwerp dat helemaal 

past bij de behoefte van de bewoner. De chalets zijn goed geïsoleerd, hebben CV en 
kunnen zelfs voorzien worden van alle soorten domotica zoals technische snufjes 
voor alarmen, internet en telefonie.

Verkoop zorgwoning
Komt de zorgperiode ten einde, dan zijn er twee opties: het sanitair en de keuken 
eruit halen en er een tuinhuis van maken of het chalet door de stacaravanmakelaar 
laten bemiddelen voor een volgende gebruiker. Het chalet wordt dan verplaatst naar 
de nieuwe eigenaar en daar weer gebruiksklaar gemaakt. Doordat wij al jaren actief 
zijn in de chaletbouw, weten we als geen ander hoe we de klant blij kunnen maken. 
En dat is wat we het liefste doen!
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New Bay

Wauw! Uniek, modern & stoer. 
De hoge ramen en de combinatie 
van materialen. Dit is echt gaaf!

Bløf  

Scandinavisch tintje; Prachtig 
licht grijze verticale bekleding en 
een klapluifel. Witte kozijnen voor 
vriendelijk contrast. Wij zijn fan!

EEN FLEXIBELE ZORGWONING IN JE 
ACHTERTUIN? ZEEUWSE CHALETS 
MAAKT HET MOGELIJK!



EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN 

LEEN DE JONGE MAAKT 
JE DROMEN WAAR

“Het voortraject is heel belangrijk. Niet iedereen weet van tevoren precies wat hij wil. 
Daarnaast zijn we afhankelijk van de afmetingen van de kavel waar het chalet moet 
komen. Natuurlijk nemen we goed de tijd om op het showterrein rond te kijken. Het 
is een uitgebreid traject om alles in kaart te brengen: welk model wordt het, met wat 
voor indeling, hoeveel slaapkamers, welke kleuren en uitstraling? Soms zijn we er in 
een paar uur uit, soms zijn we twee dagen aan het puzzelen. 

We zetten alles op papier en maken eventueel diverse schetsen. Met mijn achtergrond 
als binnenhuisadviseur vind ik het erg leuk om daar over mee te denken. Want vergis 
je niet, interieur is ook heel belangrijk. Het chalet moet helemaal naar wens zijn. Dat 
kun je zo luxe maken als je wilt. Van extra slaapcomfort tot mooie gordijnen. Als er dan 
een ontwerp staat, ga je dat eens even op je in laten werken. Ben je zeker van je zaak? 
Dan gaan we de bouwer aan het werk zetten.

De tijd die daarvoor nodig is, kan wel verschillen. Er zijn modellen die we binnen een 
maand kunnen plaatsen, maar het kan ook driekwart jaar duren. Zeeuwse Chalets 
reserveert productieplaatsen bij de fabriek, zodat we er zeker van zijn dat we jullie 

chalet op tijd kunnen leveren. Als het dan zover is dat er geplaatst kan worden, 
vinden we het natuurlijk leuk als je erbij bent. Dat blijft een bijzonder moment. 
Maar het mooiste vind ik nog wel het overhandigen van de sleutel: iedereen is 
dan altijd zo blij en verrast met het resultaat, dat ik merk: we hebben opnieuw 
het onverwachte mogelijk gemaakt. Jouw droom die uitkomt.”

Ben je op zoek naar dat ideale plekje op een camping, wil je jouw 
stacaravan of chalet verkopen of droom jij van een betaalbaar 
tweede huis maar weet je niet waar je moet beginnen? Dan ben je 
bij de stacaravanmakelaar aan het juiste adres.

In 2006 bedacht en gerealiseerd door Jan Deurloo en Colinda Kort. De stacaravan-
makelaar helpt jouw droom van een (Zeeuws) thuis waar te maken. Met flexibiliteit 
in het maken van afspraken, mobiliteit door nabijheid en jarenlange kennis 
op zak zijn Colinda en Cekyra, als een spin in het web, op de hoogte van alle 
mogelijkheden, aanbiedingen en veranderingen die zich afspelen op de Zeeuwse 
campings. Neem eens contact op en raak verkocht!

www.stacaravanmakelaar.nl/zeeland
Tel. 06-5393 1840
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DE STACARAVANMAKELAAR 
STAAT VOOR JE KLAAR 

Je hebt besloten ervoor te gaan, je wilt een eigen chalet op een mooi plekje in Zeeland. 
Een avontuur begint hier! Want nu komt het traject van kiezen uit de verschillende 
modellen en de opties die je vervolgens weer hebt voor interieur en exterieur. Leen de 
Jonge vertelt je graag meer over dat proces.

Zeeuwse Hoeve  

Authentiek en knus boerderij 
model met oud Hollandse luiken 
en overdekte veranda.

Nevada

Thermowood buitenbekleding, 
antraciet kozijnen en het 
asymetrische dak zorgen samen 
voor een eigen gezicht.



RECEPT: ZEEUWSE MOSSELEN 
MET EEN SCHEUTJE RUM

Natuur, actie, cultuur, strand, zee en rust; je vindt het allemaal in 
Zeeland. Maar dat niet alleen, de gezonde Zeeuwse lucht en de 
nuchterheid van de Zeeuwse mensen is wat het zo bijzonder maakt 
om hier een (tweede) thuis te creëren. Loop eens over de kering, 
bestudeer de monumenten of verdwaal in de duinen en beleef zelf wat 
Zeeland zo bijzonder maakt. 

We hebben hier in totaal 650 kilometer kustlijn, de meeste zon, en de mooiste stranden, 
gezellige monumentale steden als Zierikzee en Middelburg en ontelbare mogelijkheden 
om actief de dag te beginnen of te eindigen met bijvoorbeeld een fietstocht door het bos 
en de duinen. Je kunt hier ook genieten van allerlei Zeeuwse lekkernijen als mosselen, 
oesters en onze eigen Oosterscheldekreeft. Ontdek het zelf!  

Eiland of geen eiland, overal in Zeeland voel je je verbonden met de zee en dat is 
fantastisch! Surfen, varen, zwemmen, het water opzoeken zit in ons DNA. Zo sponsoren 
we Tigo Kort, NK & EK freestyle surfer en voor ons een lokale held.  
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MOSSELEN VOOR HET 
GOEDE DOEL!
Het enthousiaste team van Zeeuwse Chalets helpt 
met 60 andere vrijwilligers jaarlijks mee aan het 
mosselfeest. 

Het mosselfeest is de grootste sponsor geworden van 
Stichting Thuredriht. Deze stichting biedt op Renesse 
drie vakantiewoningen aan voor gezinnen waarbij 
een kindje kanker heeft. Een moment van zorgeloos 
genieten en de zorgen op het strand even weg laten 
waaien. Deze worden volledig kosteloos aangeboden. 
Al meer dan 25 jaar bestaat de stichting enkel van 
giften en vele vrijwilligers. 

Het feest wordt gehouden in de eerste week van 
augustus (bekijk de website voor de actuele datum 
voor dit jaar) in de vorm van een mossel drive thru 
met allerlei leuke opdrachten. Geniet onderweg van 
vers gekookte mosselen met saus van de echte 
mosselvisser, brood en frisse witte mosselwijn of 
kies voor een heerlijke runderhamburger of kipsaté. 
Help jij mee aan weer een mega opbrengst dit jaar?
www.stichting-vakantiehuis-thuredriht.nl  
 

  4 personen
  • 4 kilo mosselen 
  • 2 stokbroden
  • 1 ui 
  • Bosje selderij 
  • Peterselie 
  • Peper en zout 
  • Kerriepoeder
  • Bruine rum
  • 2 laurierbladen

Bereiding 
Eerst 1 ui, in ringen gesneden, en bosje selderij en peterselie in grote soeppan kort op hoog vuur aanbakken. 
Liefst op gas, maar in ieder geval een goed hete pan, speciale mosselpan is niet nodig een hoge soeppan 
10l. volstaat. De gewassen mosselen erbij, direct erachter aan klein beetje water erbij, er mag niet meer 
dan een vingerkootje water op de bodem staan. Peper, zout en kerriepoeder (voor de kleur). Van alle drie 
een theelepel. Deksel er afgesloten op en hoog vuur eronder, tot de stoom van onder het deksel komt.  
De mosselen goed omschudden dat wat onder is moet boven komen, scheut bruine rum (voor de geur) en 
2 laurierbladeren erin. En zo nog 1 keer ‘op’ laten komen. En bij de derde keer zijn de mosselen goed en 
zullen ze openstaan.  

Saus
Schenk het koude kooknat van de mosselen in een schaal 300ml. Voeg vervolgens toe:  
• 6 eetlepels cocktailsaus 
• 2/3 eetlepels mayonaise  
• Zeer fijngesneden dille 2/3 takjes 
• Scheut witte (mossel)wijn 
• Room kuipje 125 ml
• Peper en zout 

Maak dit op de juiste ‘dip’ dikte met aantal lepels yoghurt. Paar druppels worchestersauce kan als je van 
iets scherper houdt. De saus mag best een zuurtje hebben, dus scheutje azijn als het te zoet is, is een 
optie. Deze saus is perfect als hij elke keer net iets anders smaakt! 

Eet smakelijk! 

WIE DE ZILTE LUCHT HEEFT 
INGEADEMD WEET HET, 
ZEELAND IS UNIEK!
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Bloesem 

De grote erker, de dubbele 
raampjes voor bij het stapelbed. 
Het frisse wit in combinatie met 
de houtlook. Wat een Beauty!

Sonnemare 

Antraciet chalet met puntdak en 
overdekte veranda met gave houten 
palen. Zie jij jezelf al genieten van 
de zomeravonden?

FAMILIE JANUS

Meneer en mevrouw Janus reisden al lange tijd met hun camper door Europa, van 
de Noordkaap tot aan de hak van Italië. In de periode dat ze een aantal maanden 
per jaar onderweg waren, hebben ze veel gezien. Op een gegeven moment wilden 
ze meer rust, minder rijden en dat heeft geleid tot verkoop van de camper. Het idee 
om een tweede stekje te hebben in Nederland in de vorm van een chalet was snel 
geboren en Zeeland is geen onbekende plek voor dit echtpaar. Ze waren vaak te 
vinden op het andere eiland:  Walcheren. 

Na een teleurstellende dag campings en vakantieparken bekijken op Walcheren 
gingen ze weer achter de computer en verbreedden ze hun zoektocht naar heel 
Zeeland. Daar kwamen ze uit bij de stacaravanmakelaar. Cekyra is een ochtend met 
hen op pad geweest en heeft diverse plekjes en gebruikte stacaravans laten zien. 
Dat was namelijk wel een grote wens; ze wilden er snel in. Het beste bleek voor het 
laatst bewaard, want bij aankomst op de Appelwei was hun gevoel direct goed. Er 
stonden twee type BLØF chalets; 1 grijze en 1 rode, en die laatste is ‘m  het uiteindelijk 
geworden! Alles kwam samen op deze voor hun zo perfecte locatie. Wat een fijne stek, 
lieve beheerders, gezellige chaleteigenaren. 

Vol lof spreken ze over de manier waarop ze door de stacaravanmakelaar en Zeeuwse 
Chalets zijn geholpen. Dit chalet stond al op zijn plaats, maar omdat ze er zo vaak 
zijn, hebben ze bijna alle plaatsingen van de andere chalets op de voet gevolgd. Het 
valt op wat voor fijne samenwerking er in de afgelopen jaren is opgebouwd met alle 
betrokken teams; van het transporteren van het chalet, de hijskraan die ‘m op zijn 
plekje zet, het aansluiten en stellen en uiteraard de aftersales. 

Het chalet dat van alle gemakken is voorzien is en helemaal naar eigen wens is 
ingericht, in combinatie met een kleinschalig park waar niet alle chalets statisch 
op een rijtje staan, maakt dit voor familie Janus hun droomlocatie. Ze zijn inmiddels 
verknocht aan deze heerlijke plek waarbij je binnen een kwartier naar het strand 
wandelt, de Meeuwenduinen in kan lopen voor de dagelijkse lange wandelingen, maar 
ook een lekker visje kunt halen bij de visboer in het pittoreske dorp Burgh-Haamstede. 

Burgh-Haamstede

DE STACARAVANMAKELAAR

COLINDA EN 
CEKYRA ZOEKEN 
MET JE MEE
Doe je zaken met Zeeuwse Chalets, dan is de kans groot dat je ook met de 
stacaravanmakelaar te maken krijgt of hebt gehad. Dit bedrijf, waar het voor Jan 
Deurloo allemaal mee begon, is eigenlijk een beetje een verlengstuk van Zeeuwse 
Chalets in het veld. Colinda Kort en Cekyra van der Wekken zijn samen het gezicht 
van de stacaravanmakelaar. Zij verzorgen het voortraject van de aan- of verkoop van 
een stacaravan of chalet. Ben je op zoek naar een kavel of een plekje met bestaand 
chalet in Zeeland? Dan moet je bij deze dames zijn. Zij kunnen je alles vertellen over 
de diverse campings en hebben al snel door wat voor jou de beste plek is. Er is een 
optie voor ieder budget, van stacaravan tot luxe chalet.

Colinda: “De kracht van de stacaravanmakelaar zit hem in de sterke campagnes 
online en op social media. We maken heel veel filmpjes en hebben een groot netwerk 
opgebouwd. Door onze lange ervaring weten we als geen ander hoe we een kavel 
(met of zonder chalet) in de markt kunnen zetten.” Colinda en Cekyra zijn inmiddels 
goed op elkaar ingespeeld. Van het onderhouden van de contacten, social media en 
advertenties maken tot de afwikkeling van de aan- en verkooptrajecten; ze kunnen 
het allebei, maar kijken per opdracht wie die het beste kan oppakken. Een afspraak 

maken gebeurt in eerste instantie altijd meteen op de camping. Cekyra: “De plek is 
heel belangrijk, het moet goed voelen en passen. We vertellen dan ook welke regels 
en mogelijkheden er voor die specifieke camping gelden, zodat je op voorhand weet 
waar je aan toe bent. Wij vinden het super belangrijk om eerlijke informatie te geven.” 
Komt het tot een deal? Dan regelt de stacaravanmakelaar de afwikkeling rondom de 
koop. Komt er een nieuw chalet? Dan dragen ze het traject over aan het team van 
Zeeuwse Chalets om dat te realiseren. Colinda: “Dat doen we met een gerust hart. En 
komt het ooit tot een besluit om het chalet te gaan verkopen? Ook dan staan we weer 
voor je klaar.”

www.stacaravanmakelaar.nl/zeeland
Tel. 06-5393 1840
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Arcabo is al sinds het begin van Zeeuwse Chalets onze vaste fabrikant. Eentje die 
staat voor vakmanschap en zeer betrouwbare kwaliteit. En een grote naam in de 
recreatiesector. Ieder chalet is uniek en met uiterste precisie op maat gemaakt in 
een afgemeten productieproces waarbij via een geavanceerd systeem de kwaliteit 
nauwkeurig wordt aangestuurd en op de voet wordt gevolgd. Arcabo heeft de 
meest vooraanstaande, innovatieve productiefaciliteiten van heel Europa binnen 
het bouwsegment van mobiele bungalows. Hierdoor kan het chalet precies naar je 
eigen ontwerp gebouwd worden.

Een lessenaarsdak, twee of drie slaapkamers, houten buitenbekleding of toch liever 
kunststof met zwarte kozijnen? Alles kan, er zijn vandaag de dag zoveel keuzes; 
het is bijna een echt huis. Van binnen is het chalet tot in detail afgewerkt, zelfs een 
betegelde badkamer met inloopdouche is tegenwoordig niet meer weg te denken. 
Samen bespreken we je wensen en ondertussen schetsen wij met je mee. Door 
onze jarenlange ervaring en fijne samenwerking met Arcabo hebben we binnen no-
time je droomchalet op papier. 

Na het aanleveren van deze, door jullie goedgekeurde schets, maakt Arcabo hier 
2D en 3D tekeningen van. Je krijgt zo echt een goed beeld en na goedkeuring van 

deze tekening wordt het chalet in productie genomen in de imposante fabriekshal 
van Arcabo. Wanneer het klaar is, word je uitgenodigd om je chalet zelf op te 
komen leveren in de fabriek in Nieuwleusen, je krijgt een rondleiding en kunt het 
productieproces met eigen ogen bekijken. Hoe leuk is dat?! Na plaatsing kan het 
grote genieten op je nieuwe stek beginnen. Al vele gelukkige tweedehuiseigenaren 
gingen je voor en zijn heel tevreden over hun prachtige Arcabo chalet. 

ARCABO 

De Branding 

Zwarte kozijnen, een uitgebouwde 
erker met hoge ramen en een 
houtlook buitenzijde. Wat is dit een 
mooi plaatje he!

New Bay

Thermowood buitenbekleding, 
zwarte kozijnen en de verspringing 
naast de voordeur maken dit een 
speels ogend chalet. 
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Wanders Mobiele Chalets is in Nederland de grootste maatwerkbouwer van 
kwalitatief hoogwaardige en luxe recreatiewoningen. Vanaf 2021 verkopen wij deze 
luxe chalets vanuit Scharendijke. Door de flexibele manier van bouwen kan Wanders 
gemakkelijk inspelen op de laatste trends en daardoor ieder chalet speciaal op 
maat maken. Ga jij voor knus en comfort of voor veel luxe? Alles kan. De Wanders 
chalets herken je direct aan de kwaliteit en moderne uitstraling. Er wordt gewerkt 
met hoogwaardige en mooie buitenbekleding en gekleurde kozijnen. Maar ook in 
het interieur is niets te gek; een luxe kookeiland dat van alle gemakken is voorzien, 
een elektrische openhaard of een compleet glazen pui zodat je het binnen- en 
buitenleven nog meer met elkaar verbindt.

Naast het bouwen van de maatwerk chalets staat Wanders ook een bekend om het 
bouwen van mantelzorgwoningen. Dat vinden wij een enorm fijne toevoeging op de 
huidige recreatiechalets. Mantelzorgwoningen zijn een uitkomst voor mensen die 
extra zorg of bescherming nodig hebben zonder dat ze ver bij je vandaan hoeven 
te wonen. Wanders heeft veel ervaring met het inbouwen van alle mindervalide 

De caravans van het Franse IRM zijn een goede aanvulling op 
ons huidige chaletaanbod. Al sinds 2005 zijn we succesvolle 
verkoper van dit duurzame stacaravanmerk. De verschillende 
modellen die Zeeuwse Chalets heeft ingekocht, bieden voor 
ieder wat wils op diverse vlakken: in afmeting, prijs en aantal 
slaapkamers. Alle stacaravans zijn voorzien van een soepele, 
kunststof buitenzijde. 

Het authentieke stacaravangevoel van vroeger is door IRM 
opgefrist met een moderne, huiselijke uitstraling en alle 
gemakken van deze tijd. Over de praktische inrichting van binnen 
is goed nagedacht. Alles dat je wenst voor een fijn verblijf in een 
tweede thuis is aanwezig. Zelfs in de winter is het er aangenaam 
vertoeven, want de stacaravans zijn goed geïsoleerd.

De keuken is voorzien van een koelkast, kookplaat en 
vaatwasser. Verder is de stacaravan al compleet ingericht met 
gezellige meubelen in lichte kleuren voor een ruimtelijk effect. 
Alle stacaravans hebben een apart toilet en een aantal modellen 
beschikt zelfs over een tweede (ensuite) badkamer, een heerlijke 
luxe. Er zijn twee of drie slaapkamers en de slaapbank in de 
woonkamer biedt nog extra slaapplaatsen om gezellig logees te 
kunnen ontvangen.

IRM is de grootste stacaravanfabrikant van Frankrijk en 
met 7 fabrieken in eigen land en 1 in Italië zijn zij een grote 
en betrouwbare speler in de Europese markt. De prijs 
kwaliteitverhouding is zeer goed. Laat je vanaf de zomer van 
2021 op de showroom inspireren en ontdek welk model het 
beste bij jou past! 

voorzieningen die het wonen gemakkelijker maken, zoals een gelijkvloers chalet 
dat ingegraven kan worden op de kavel, een drempelloze douche, maar ook een 
rolstoelwastafel of rolstoelvriendelijke keuken. Zo zijn er nog veel meer praktische 
gemakken die in een mantelzorgwoning ingebouwd kunnen worden. Op die manier 
maak je van een mantelzorgwoning het unieke, compleet naar behoefte ingerichte, 
nieuwe woonhuis voor jouw familielid. Ervaar het zelf en geniet van het grote comfort 
en de vele luxe die deze Wanders recreatieve- en zorgchalets te bieden hebben!

Miami 

Stoer, imposant en toch vriendelijk. Mooie 
veranda aan de kopse kant met op maat 
gemaakt terras. Prachtige kleurencombinaties 
en lessenaardak.



JE BENT ER! 
BETERE CHALETS GA JE NIET VINDEN!
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“De fabriek laat het mij weten zodra een chalet klaar is. Het duurt een kleine week 
voor het op transport gaat. In de tussentijd kunnen er dan nog wat dingen nagelopen 
worden en indien nodig gefikst. Om het transport en de plaatsing te regelen, komen er 
meerdere factoren samen. Aan mij de taak om dat in goede banen te leiden. 

Er moeten namelijk een paar agenda’s op elkaar afgestemd worden. Die van Van 
Boxtel Transport, van Lee Mol Kraanverhuur of Melis Kraanverhuur en van de mannen 
van Quality Time voor het plaatsen stellen en aansluiten van het chalet. Het moet in 
hun planning passen en ook bij de camping moet het uitkomen. Een kleine puzzel, 
maar dat komt altijd goed. We plannen het ruim van tevoren. Vaak komen eigenaren 
kijken bij de plaatsing, het is toch een feestelijk momentje. Staat het chalet op zijn plek, 

dan wordt alles aangesloten en wordt de onderzijde netjes dichtgemaakt. Dan kan de 
tuinman ook weer verder.

Vervolgens zorgt onze Roelie voor de schoonmaak en lopen we eventuele oneffenheden 
na. Die lossen we zo snel mogelijk op. Als dat allemaal picobello is, dan komt misschien 
wel het leukste: de sleuteloverdracht en dan kan het genieten beginnen. Ik raad iedereen 
altijd aan om er gewoon lekker in te gaan wonen en gaandeweg een lijstje te maken 
met punten die nog verbeterd moeten worden. Een rolhor erbij of keukenkastjes die 
gesteld moeten worden. Aan ons de taak om dat allemaal netjes op te lossen. We zitten 
strak op die service, dat vinden we het allerbelangrijkst.”
 

HET LOGISTIEKE 
PROCES VAN EEN 
CHALET BIJ WILFRA 
DEURLOO IS HET 
IN VERTROUWDE 
HANDEN 
 

Toon van Boxtel is de drijvende kracht achter Van Boxtel Transport. Hij heeft 
al zo’n dertig jaar ervaring in buitengewoon transport, (ver)plaatsing en 
stellen van caravans en woonwagens en de bouw van deze caravans, chalets 
en woonwagens. Er is natuurlijk heel wat veranderd door de jaren heen. “De 
chalets worden steeds groter. Een nieuw park houdt daar rekening mee. Maar 
oude parken hebben natuurlijk kleinere plekken. Vroeger was het 3 meter, 
tegenwoordig 5 meter breed. Onze opleggers zijn aangepast, we hebben 
zwaardere tractoren, een Merlo met een hefmast, een dieplader om objecten 
van 4 meter of hoger te vervoeren. Ja, het is anders dan dertig jaar geleden.”

Toon komt allerlei uitdagingen tegen in zijn dagelijkse werk. “Er moet voor 
het vervoer een vergunning bij zijn die bij de RDW wordt aangevraagd. Als je 
vaak dezelfde route rijdt is dat makkelijk, maar is het steeds een nieuwe route, 
dan moet je ook aparte vergunning aanvragen. Onderweg kom je ook van alles 
tegen; wegwerkzaamheden, smalle weggetjes. Soms vraag je je even af hoe het 
moet, maar dan lukt het toch. We weten precies wat we doen.”

Wanneer een chalet geplaatst en gesteld moet worden, zet Van Boxtel hem op 
de plek met een kraan. “Vaak zijn de mannen van Quality Time erbij. Ik werk al 
wel twintig jaar samen met hen, we kunnen met elkaar lezen en schrijven. Het 
plaatsen zelf is heel leuk met die gasten. Ze hebben goede zin, we hebben lol 
met elkaar. We hebben onderling met Quality Time en Zeeuwse Chalets goede 
afspraken en dat is super. We weten wat we aan elkaar hebben.”

www.vanboxteltransport.nl | info@vanboxteltransport.nl 

TOON VAN BOXTEL VAN BOXTEL TRANSPORT 
Prachtig als je zo’n nieuw chalet ziet staan op het showterrein. 
Maar hoe krijg je hem van A naar B? Dat regelt Van Boxtel 
Transport. Ook als er een oud chalet verwijderd moet worden of 
als je van de ene camping naar de andere verhuist.

Yes, het chalet is klaar! Al je wensen zijn gerealiseerd en nu staat je droomchalet in de 
fabriek, klaar om opgehaald en geplaatst te worden. Dat is natuurlijk nog best een klus. 
Maar dat is aan Wilfra wel toevertrouwd. Zij regelt het van begin tot in de  puntjes.  


