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Oftewel ‘Zin d’r in’. 
Zin in datgene wat u wil. 
Vrij om zelf te kiezen.

Zindering
Zindering geeft alle keuze. Dwaal met een goed glas 
wijn af met het zicht over de Vroongronden, een prachtig 
stukje natuur. Of niet, de keuze is geheel aan u. 
Dan drinkt u een goed glas wijn aan de bar, aan de 
rand van het zwembad, gezellig met familie of 
vrienden.

Zindering geeft namelijk alle keuze. Een plek waar u met 
gemak een drukke agenda ontvlucht. Of niet. En dan 
werkt u gewoon een dag vanuit uw lodge met een 
perfecte internetverbinding.

Zindering geeft alle keuze. Geniet van een pannetje 
verse mosselen die u zelf bereidt in de keuken van uw 
lodge. Of niet. Laat u anders verrassen door onze 
chef-kok die een overheerlijke Oosterscheldekreeft 
bereidt op de grill. 

Zindering ontstaat de komende jaren op Camping 
de Brem. Deze familiecamping biedt al meer dan 
35 jaar net dat beetje meer in Renesse. Persoonlijkheid, 
dienstbaarheid en kwaliteit. En ook op die manier 
ontwikkelen we Zindering. 

Dat doen we kleinschalig en op een verantwoorde 
manier. Plaats voor plaats wordt met de nodige 
aandacht ingericht. En als potentiële eigenaar geldt 
dat dus ook voor uw plaats.

Zindering. 
Eigenlijk moet u het meemaken. 

Daniël Viergever
Zindering
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Een kalme bries 
met de eerste 
zonnestralen. Of niet.

Brede, goed toegankelijke en schone zand-
stranden. Gezellig, levendig, volop sportieve 
mogelijkheden of juist helemaal verlaten 
zodat u alleen het ruisen van de branding 
hoort. Lekker voor uw strandhuisje een boek 
lezen in de voorjaarszon, luxe loungen bij 
een beachclub wanneer de zon ondergaat, 
in de golven duiken tot u buiten adem bent 
of door de najaarsstormen van uw sokken 
geblazen worden. Strand en zee zijn in 
Zeeland het hele jaar door overweldigend!



Zindering8 Zindering 9

Zindering 
aan Zee
Zindering en Camping de Brem liggen tussen bos en duin aan het 
mooie, brede strand van Renesse. Aan de achterzijde grenst 
Zindering aan de Vroongronden. Een natuurgebied van 600 ha. 
dat zich uitstrekt van Haamstede naar Renesse. Een halfopen 
duinlandschap wat door runderen in stand wordt gehouden. 

Doordat Zindering door Camping de Brem wordt gerealiseerd 
maakt u net zo makkelijk gebruik van de faciliteiten van deze 
familiecamping. Of niet, want de lodges bevinden zich aan de 
uiteinden van de camping, grenzend aan het natuurgebied.

De lodges staan op royale kavels in een dusdanige positie dat u 
op elke plek kunt genieten van uitzicht, privacy en zon. Elke kavel 
is variabel, maar minimaal 180 m2. Grotere kavels zijn dus mogelijk.

Onze lodges;
een ruimtelijke 
beleving!
Op een unieke locatie in Renesse, grenzend aan het natuurgebied 
‘de Vroongronden’ en op loopafstand van de duinen en de 
mooiste stranden, ontwikkelen wij een sfeervolle situatie met 
royale kavels en bijzondere lodges in diverse model-varianten. 

Met de nadruk op de ruimtelijkheid van het interieur, zijn ontwerpen 
gemaakt met royale zit- en slaapruimten, een luxe keuken en 
badkamer. Ieder model met een unieke uitstraling en karakter. 
Met veel aandacht voor details, duurzaamheid en een hoog-
waardige en onderhoudsarme materiaalkeuze. Voor u ligt het 
resultaat; Zindering - wij zijn er trots op!

Charles van Bussel
vbussel vormgeving & bouwtechniek 
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Jacques
Lodge

Het model Jacques is geïnspireerd 
op de Franse ontdekkingsreiziger en 
onderzoeker Jacques Cousteau. 
En dat ziet u terug: een ware 
ontdekking. De lodge heeft een 
onwijs robuuste uitstraling met een 
flinke hoogte, waarin een trap en 
een vide zorgen voor bijzondere 
ruimtelijkheid!

Jacques, 
een ware 
ontdekking.

2 slaapkam
ers
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Jacques
Lodge

• Royale kavels, minimaal 200 m2.

•  Open keuken met groot werkblad,  
5-pits gaskookplaat, combi-oven,  
vaatwasser en koelkast.

•  2 slaapkamers, waarvan 1 op  
de verdieping.

•  Luxe badkamer met regendouche  
en dubbele wastafel + apart toilet.

•  Op de overloop, grenzend aan de vide, 
ruimte voor een speel- of werkhoek.

0                                                 meter

1            2            3            4
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De XXL variant heeft geen schuine 
gevelwand en biedt daarom, op de 
verdieping, ruimte voor een extra 
slaapkamer en een doucheruimte 
met apart toilet. Op de begane 
grond slaapt u aan de koele 
noordzijde, terwijl de woonkamer 
bij de Jacques XXL juist aan de 
kopse zijde is gesitueerd.

Jacques XXL, 
een ware 
ontdekking.
Opnieuw!

Lodge

Jacques XXL

3 slaapkam
ers
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Jacques XXL
Lodge

• Royale kavels, minimaal 200 m2.

•  Open keuken met groot werkblad,  
5-pits gaskookplaat, combi-oven,  
vaatwasser en koelkast.

•  3 slaapkamers, waarvan 2 op  
de verdieping.

•  Op de begane grond en verdieping  
een badkamer met regendouche en  
apart toilet.

•  Was- en droogruimte op de verdieping.

0                                                 meter

1            2            3            4
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Michiel
Lodge

Het model Michiel leent zijn naam 
natuurlijk van de Zeeuwse zeeheld 
Admiraal de Ruyter. Zijn statige 
voorkomen maakt hem tot de 
kapitein van ons aanbod. Solide en 
robuust, met een zee aan ruimte in 
de lodge zelf.

Michiel, 
een echt 
avontuur.

2 slaapkam
ers
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Michiel
Lodge

• Royale kavels, minimaal 180 m2.

•  Open keuken met 4-pits gaskookplaat,  
combi-oven, vaatwasser en koelkast.

• 2 slaapkamers.

•  Luxe badkamer met regendouche  
en dubbele wastafel + apart toilet.

• Bijzondere centrale woonruimte.

0                                                 meter

1            2            3            4
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Jules
Lodge

Ons model Jules dankt zijn naam 
aan de Franse futurist Jules Verne. 
Juist omdat dit model zijn tijd ver 
vooruit is. En wat maakt deze lodge 
nu een ontdekking? Het feit dat de 
lodge plek biedt aan twee 
hotelkamers. De luxe en het gemak 
van een hotel, maar de rust en het 
genot van een vakantiepark.

Jules, 
tijdloos vooruit.

1 slaapkam
er
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Jules
Lodge

Bestaande uit 2 gescheiden zelfstandige  
units met eigen voordeur.

• Kavel, minimaal 180 m2.

•  Luxe open keuken met 2-pits  
elektrische kookplaat, combi-oven,  
vaatwasser en koelkast.

• 1 slaapkamer.

•  Luxe badkamer met regendouche en  
dubbele wastafel + toilet.

0                                                 meter

1            2            3            4
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Paul
Lodge

Paul Bocuse was een vooruistrevende 
kok die de basis legde voor de Franse 
keuken. Als eerbetoon werd het 
wereldkampioenschap koken naar 
hem genoemd, maar graag laten 
wij hem ook in onze gedachten 
voortleven. Vanzelfsprekend is deze 
lodge uitermate geschikt voor de 
culinaire liefhebber; met zijn ruime 
woonkamer en eethoek met open 
keuken, welke aansluit op de 
buitenkeuken. Ideaal om voor familie 
of vrienden een uitgebreid diner op 
tafel te zetten.

Paul, 
de ster onder 
de lodges.

2 slaapkam
ers
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Paul
Lodge

• Royale kavels, minimaal 180 m2.

•  Open keuken met 5-pits gaskookplaat,  
combi-oven, vaatwasser en koelkast.

• 2 slaapkamers.

•  Badkamer met regendouche,  
wastafel + apart toilet.

0                                                 meter

1            2            3            4



Zindering30 Zindering 31

U kunt natuurlijk ook de lodges door onze partner Renesse 
Verhuur Centrale laten verhuren. Of niet. Uiteraard kunt u zelf 
beslissen of u zelf van de lodge wil genieten, dat wil zeggen: 
komen en gaan wanneer u wil. Indien u gebruik maakt van 
de verhuurmogelijkheden bent u verplicht het 
inventarispakket af te nemen.

Door te kiezen voor tropisch FSC-hout beschermen wij 
verschillende hectaren bos. Dit FSC-keurmerk geeft aan dat 
het hout op een duurzame wijze uit het bos is geoogst, 
zonder schade aan het bos toe te brengen, en rekening 
houdende met de mensen en dieren die er leven.

Hans Stout, v.m. directeur FSC Nederland.

Eigen gebruik 
of verhuur

Duurzaam
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Wij feliciteren u alvast 
met de aankoop van 
uw droomlodge!

Wanneer u een Lodge koopt heeft u de keuze 
om deze uitsluitend zelf te gebruiken óf in de 
verhuur te geven bij de Renesse Verhuur Centrale, 
een dochteronderneming van Camping de Brem 
B.V. Wanneer u gebruik wil maken van deze 
dienst wordt dat vastgelegd in de “Verhuur 
Bemiddeling Overeenkomst”, document Z3. 
Hierin moeten de volgende velden ingevuld 
worden en keuzes gemaakt worden:
a.  Naam, adres, woonplaats, overige gegevens 

eigenaar
b. Recreatiewoning(en) en kavelnummer(s)
c. Ingangsdatum verhuur
d. Start en einde verhuurbare periode
e. Ondertekening door beide partijen.

Het park dient goed onderhouden te worden. 
In de “Beheer Overeenkomst”, document Z4 wordt 
beschreven welke rechten en plichten beide 
partijen hebben omtrent het park en de Lodge. 
Hierin moeten de volgende velden ingevuld worden:
a.  Naam, adres, woonplaats, overige gegevens 

eigenaar
b. Kavelnummer
c. Ondertekening door beide partijen.

Het verblijven op het park brengt ook een paar 
regels met zich mee. Om dit goed met elkaar 
af te spreken worden deze punten beschreven 
in “Parkreglement Zindering”, document Z5. 
Dit document is slechts ter kennisgeving.

D

E

CKoop ABC
U heeft besloten een lodge te kopen in het 
nieuwe park Zindering op Camping de Brem 
in Renesse. Omwille van de duidelijkheid 
hebben we voor u een ABC opgesteld zodat 
er geen stappen vergeten kunnen worden 
en er geen verrassingen kunnen zijn na de 
koop van uw lodge aan de mooiste stranden 
van Nederland!

De koop wordt gemaakt op basis van de “Koopovereenkomst 
Lodge”, document Z1. Hierin moeten de volgende velden 
ingevuld worden en keuzes gemaakt worden:
a. Naam, adres, woonplaats e.d.
b. Model Lodge en kavelnummer
c. Keuze voor interieur, berging, tuin en terras
d. Koopsom
e. Geschatte opleverdatum
f. Ondertekening door beide partijen

De huur van de kavel waar uw Lodge geplaatst wordt, wordt beschreven 
in de “Huurovereenkomst Kavel”, document Z2. Hierin moeten de 
volgende velden ingevuld worden en keuzes gemaakt worden:
a. Naam, adres, woonplaats e.d.
b. Kavelnummer
c. Oppervlakte kavel
d.  De uit de tarieftabel voortvloeiende huurprijs welke afhankelijk  

is van de oppervlakte van de kavel.
e.  De keuze voor het afsluiten van een één- of meerjarige 

huurovereenkomst.
f. Ondertekening door beide partijen.

A B
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Ongetwijfeld heeft u vragen, want eigenlijk moet u 
Zindering gewoon meemaken. Neem vrijblijvend contact 
met ons op voor meer informatie, of voor bijvoorbeeld 
een proefweekend!

Kom langs! 
Proef Zindering.

Prijzen 
Excl. BTW Incl. BTW

Model Jacques
Inclusief transport, plaatsen en aansluiten op de nutsvoorzieningen.

€ 131.404,96 € 159.000,00

Model Jacques XXL
Inclusief transport, plaatsen en aansluiten op de nutsvoorzieningen.

€ 139.950,00 € 169.339,50

Model Paul
Inclusief transport, plaatsen en aansluiten op de nutsvoorzieningen.

€ 123.140,50 € 149.000,00

Model Michiel
Inclusief transport, plaatsen en aansluiten op de nutsvoorzieningen.

€ 123.140,50 € 149.000,00

Model Jules
Inclusief transport, plaatsen en aansluiten op de nutsvoorzieningen.

€ 119.008,26 € 144.000,00

Opties: (indicatieprijzen)

Bestrating zoals onze demo-modellen. € 6.500,00 € 7.865,00

Tuin zoals onze demo-modellen. € 5.000,00 € 6.050,00

Inventaris zoals onze demo-modellen. € 10.000,00 € 12.100,00

Disclaimer
Deze documentatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld. Zindering streeft naar kwaliteit en een transparant aankoopproces. Toch sluiten we niet uit dat er kleine wijzigingen kunnen plaatsvinden, 
of afwijkingen die voortkomen uit eisen en wensen van overheden. Wij behouden daarnaast het recht wijzigingen aan te brengen in materialen en afwerking zonder dat één en ander afbreuk doet aan kwaliteit.

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.



Hoogenboomlaan 11a

4325 DD Renesse-West

T. +31 111 820 994

info@zinderingaanzee.nl

Of niet.

daar beleeft u Zeeland!

zinderingaanzee.nl


