
Wij verhuren ons vakantiehuisje in Gelderland! 
 

Meer op de volgende pagina 

 
Met een fijne tuin, de Veluwe aan de overkant van de weg, de gezelligheid van Voorthuizen en 
Barneveld vlakbij, en een nooit overbevolkt meer met zandstrand en helder water op fietsafstand, is ons 
vakantiehuisje een plek om lekker tot jezelf en tot elkaar te komen. En tot de natuur natuurlijk! 
 
Wij zouden het leuk vinden als van ons huisje vaker gebruik gemaakt wordt en willen daarom ook aan 
vrienden en familie de gelegenheid geven om de eekhoorntjes in de bomen te zien klauteren. 
 
Daarom stellen wij het graag ter beschikking voor retraites, ontmoetingen, banjerweekends, 
haardvuurbespiegelingen, bed-ins voor de wereldvrede, lekkerwegjesineigenland en fietsvakanties! 
  

 

 

 

 
 

 

Inventaris 
 

• Tweepersoons bed 180 *205 

• Stapelbed 2 * 90 * 200 

• Grote bedbank in afgescheiden hoek van de 
woonkamer  

o 160 * 210 

• Kinderbedje 

• Koelkast viersterren 

• Magnetron / grill / oven combi 

• CV in alle kamers 

• Schuur 

• Grote herenfiets met aanhangfiets voor 
kinderen 

• Kleinere herenfiets 

• Damesfiets met kinderzitje 

• Tuintafel, grote parasol,  

• 4 Verstelbare tuinstoelen met kussens 

• Centrifuge 

• Satelliet-TV (flatscreen) 

 

 

 

 

Fun  
 

• Kunst van o.a. Pieter Flach en 
Ricarda Grothey 

• Trampoline/luchtbed 

• Elektrische BBQ, verrassend 
makkelijk 

• Haardhout aanwezig 

• Goede HiFi installatie Denon 

• Croquetspel 

• Tafeltennistafel op 
gezamenlijk speelveld 

• Jeu de boules-veldje 

• Mobiel internet voor de laptop 
is een optie 

 



Wij verhuren ons vakantiehuisje in Gelderland! 
 

 

 

Prijzen 
 

• Vanaf 45 Euro per nacht 

• Hoogseizoen: 55 Euro per nacht 
o  Jun, Jul, Aug 

• Uniek!  Keukenrol, lucifers, 
vaatwasmiddel, koffiefilters, suiker, 
peper&zout en dergelijke zijn aanwezig, 
dus geen onnodig gesleep! 

• Beddengoed: in principe zelf 
meenemen 

• Eindschoonmaak: zelf doen of door 
beheerder voor ong. 45 Euro 

 

 

 

 

 

 
 

 
Kamers 
 

• Hal 

• Woonkamer met open haard 
o 2010: schuifpui 

• Verlaagd speel- en 
werkgedeelte 

• Slaapkamer met lits-jumaux 

• Slaapkamer met stapelbed 

• Open keuken met eethoek 

• badkamer  
o Gerenoveerd 2008 

• Schuur 

 

 

Kengetallen 
• 4 km van Voorthuizen 

• 64 m2 huisje 

• 515 m2 grond 

• Dubbel glas 

• 4- 6 personen 

• 9 l/ min (heel) warm water 

• 60 huisjes op het park 

• Hek met 4 cijfer +1 lettercode 

 
 

Adres 
• Lange Zuiderweg 134-21 

• 3781 PL Voorthuizen 

• De vereniging van eigenaren van het 
park heeft nog een tweede bungalow 
voor verhuur bechikbaar zodat ook 
grotere groepen ondergebracht 
kunnen worden. 

 

 

Meer info 
• Fokje Spoelstra en Niels 

Flach 

• Molenvijver 15 

• 3052 HA Rotterdam 

• 010-4332743 

• 06-43856016 

• info@nielsflach.nl 
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