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Het bestuur van stichting Vakantieoorden Energie wenst u
fijne kerstdagen en een heel gezond 2018 toe.

Luxe bungalows voor mindervaliden in park Boszoom
Modernisering en renovatie van de woningen Castor en Pollux hebben een betere
bewoonbaarheid en een fraaier aanzien gegeven. De vergrote woonkamer en de
luxe en royale badkamer, beide met schuifdeuren, zijn nu ook
rolstoeltoegankelijk. De drie slaapkamers op de eerste etage zijn bereikbaar via
een nieuwe brede trap en vanaf half februari ook via een traplift.
In de eerste week van januari wordt een nieuw groot terras met een betegeld pad
naar de schuur aangelegd. In de schuur bevindt zich een elektrisch oplaadpunt
waar je een elektrische fiets en/of scootmobiel kan opladen.
Deze woningen zijn voordelig te huur: Een midweek vanaf € 161,-. Een weekeinde
vanaf € 168,- en een week al vanaf € 241,-.

Tech_Team en Vakantieoorden Energie bouwen gasvrije bungalow (Irene) op
vakantiepark Boszoom in Rhenen
Bij het Tech_Team van Eneco Installatiebedrijven (EIB) is de technologie op het

hoogste niveau van ontwikkeling. Met name de ontwikkeling van een gasvrije
woning die al maanden wordt getest en onderzocht in een lab in Houten. Mooie
innovaties die je uiteindelijk in het echt wil testen maar waar vind je nou zo snel
een testwoning? Heel eenvoudig: bij Vakantieoorden Energie.
Daarom hebben Vakantieoorden Energie en EIB de handen in elkaar geslagen voor
een High Tech Pilot: een vakantiewoning vol energieopwekkende apparatuur met
energieopslag.

Wanneer start de pilot?
Op 8 december zijn we gestart met het installeren van allerlei apparatuur in
bungalow Irene, zowel in als op de woning en in de schuur. Een goed
energiebesparend initiatief waar Vakantieoorden Energie graag aan meewerkt.

Welke apparatuur wordt gekoppeld?
“We geloven in een slim ecosysteem dat alle apparaten samen tot een ‘energie
producerend’ geheel maakt. De oplossing zit precies daar waar je, realtime achter
de voordeur op dat moment, voor de klant het meest gunstige besluit maakt”
vertellen de mannen maar al te graag aan iedereen die wil luisteren.
Op het dak van de bungalow liggen zestien zonnepanelen en nog eens zes
zonnecollectoren met daaronder zonnepanelen van een experimentele fabrikant
waarmee Tech_Team mee in gesprek is. In de woning is een “off the shelf”
warmtepompsysteem geplaatst en onder de radiatoren in de woonkamer zitten nu
ventilatoren voor geforceerde convectie, de woning wordt met lage temperaturen
verwarmd. Dit alles wordt op orde gehouden door een zorgvuldig ontworpen Mini
Ketelhuis. In de schuur zit een buffervat, diverse regelingen, vier omvormers, een
accupakket van Mercedes en een compleet netwerk waar alle apparatuur aan
elkaar wordt gekoppeld met een domoticasysteem.

Wat merken de gasten ervan?
Alle apparaten worden op afstand uitgelezen en geprogrammeerd door het
Tech_Team zodat de gasten van de bungalow geen hinder ondervinden van het
testen. Het voordeel van een vakantiewoning is dat de medewerkers regelmatig de
woning kunnen bezoeken op de vertrekdagen van de gasten.
Op de schuurdeur komt beveiliging. Het Tech_Team krijgt een melding als de deur
open gaat. In de schuur gaat bij openen de ledverlichting automatisch aan.

Kan ik de woning huren?
Natuurlijk is de bungalow te huren, bij het reserveren kan je de voorkeur aangeven
voor bungalow Irene. De eerste gasten waren er al op 15 december. Zin om de
woning te testen? Dat kan. In januari huur je deze bungalow vanaf € 149,- all-in.
Kijk voor meer informatie en beschikbare data op www.vakantieoordenenergie.nl

Volle week zomervakantie vanaf € 359,- all-in
Tijdens de zomervakantie huur je al vanaf € 359,- een bungalow in Rhenen voor

een hele week.
Lekker voordelig en heerlijk om in de zes weken schoolvakantie ook te reserveren.
Meer interesse in een midweek? Dan kan je al een bungalow huren vanaf € 248,- en
een weekeinde vanaf € 236,-.
Bij je reservering kan je voor slechts € 10,- p.p. een entreebewijs voor Burgers’
Zoo kopen.

Voor onze leden is er nog meer voordeel!
Ontvang 10% vroegboekkorting als je voor 1 februari minimaal een week in de
zomervakantie in park Boszoom reserveert.
Ontvang € 25,- korting als je minimaal een week meerdere bungalows in dezelfde
huurperiode reserveert in park Boszoom.
Ontvang € 30,- korting per week met ingang van de 2e week als je 10 dagen of
langer aaneengesloten een bungalow in park Boszoom reserveert.
(Kortingen worden niet gecombineerd met andere aanbiedingen of kortingen, de hoogste korting
geldt.)

Contact en vragen
Voor informatie en reserveringen over verhuur kan je contact met ons opnemen via:
• verhuur@vakantieoordenenergie.nl
• Telefonisch 0650227993. Het best bereikbaar van 19.00 uur tot 21.00 uur
• Postbus 5026, 2900 EA Capelle aan den IJssel

Voor vragen en informatie over het lidmaatschap van de vereniging kan je contact
opnemen via:
• secretariaat@vakantieoordenenergie.nl
• Vereniging Vakantieoorden Energie, P/A Rietdekker 25, 3171 HK Poortugaal
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