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Beste, 

 

Op slechts één minuut loopafstand van de zonnige Zeeuwse stranden vindt u in het buitengebied van het vissersdorp 

Breskens ons kleinschalig domein van 1250 m2 met een twee-tal vakantieverblijven. Beide accomodaties zijn gesitueerd op 
een prachtige lokatie onderaan de duinen met uitzicht op de vuurtoren van Breskens en temidden van het natuurreservaat 

“Waterdunen”. 

De duinvilla is geschikt voor 6 personen, terwijl de studio plaats biedt aan 3 personen. Beide verblijven hebben een luxe 

modern interieur, meerdere slaapkamers, compleet uitgeruste keuken en toegang tot de ruime tuin met privé terrassen en 

een eigen opgang naar de duinen om het strand te bereiken. 

Vanwege de faciliteiten en ligging is het domein de ideale plaats voor een heerlijke zonvakantie met familie of vrienden! 

Binnen één tel staat u op het strand en geniet u van het mooie uitzicht of een heerlijke cocktail bij een van de talloze beach 

houses die de Zeeuwse kust rijk is.  Daarnaast is het heerlijk ‘tot rust komen’ in deze omgeving en waant u zich echt even heel 
ergens anders.  

Natuurlijk biedt de regio ook vele leuke mogelijkheden voor uitstapjes. Mooie steden als Middelburg en Goes kunnen 

eenvoudig worden bereikt met de veerboot die op 1,5 km van het domein gelegen is. Echter ook nabij gelegen Belgische 

steden als Gent en Brugge zijn de moeite waard om te bezoeken en een dagje te genieten van het bourgondische Vlaanderen. 

Vanzelfsprekend zijn er ook tal van pretparken, attracties en musea. Het zal u daarbij niet verbazen dat het thema “water” 

daarbij veelvuldig centraal staat. 

  

In deze brochure geven wij een inzicht in de faciliteiten die beide accomodaties bieden alsmede enkele extra ’s die wij graag 
voor u  verzorgen. Heeft u speciale wensen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen zodat wij u daarmee kunnen 

assisteren. Ons doel is om u te laten genieten van een zorgeloze vakantie, op een mooie lokatie, in een prachtige omgeving en 

met zoveel mogelijk plezier! 

 

Wij wensen u een geweldige vakantie en hopelijk tot ziens in een van onze vakantieverblijven! 

Met vriendelijke groet, 

 

Claude & Tanja Kornelis 

VOORWOORD 
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DUINVILLA 

• 6 personen 

• Tuin– en vuurtorenzicht 

• Royale parkeerruimte 

• Digitale radio 

• 42” Flatscreen TV (+ kabel o.a. FoxSports) 

• Gratis supersnel WiFi 

• Prive terras met luxe tuinset 

• Luxe badkamer met bad, inloopdouche, 2 wastafels 

en toilet 

De “Duinvilla” is een ruime woning voor 6 personen en 

bestaat naast de woonkamer uit 4 slaapkamers (waarvan 3 

op de begane grond) een grote badkamer en fijne 

woonkeuken. 

Direct voor de woning zijn er twee parkeerplaatsen, 

waardoor u ook niet hoeft te zoeken (en betalen) voor een 

parkeerplaats op de drukke zomerse dagen. 

De ruime tuin bestaat uit 4 grasvelden, diverse fruitbomenm 

een speeltuintje en een groot terras dat direct naast de 

woning is gelegen. Vanzelfsprekend is het terras uitgerust 

met een luxe tuinset. Via de poort aan de achterzijde heeft u 

direct toegang tot de duinovergang naar het strand. 

 

IMPRESSIE 

• Ruim ingerichte keuken (o.a.waterkoker, koffiezetapparaat) 

• Magnetron / hete luchtoven 

• 5-pits gaskookplaat 

• Vaatwasser 

• Koelkast 

• Vrieskast 

• Huisdier en rookvrij 

• Diverse extra pakketten tegen meerprijs beschikbaar 

 (zie pagina 6, “Prijzen”) 

FACILITEITEN 
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DUINVILLA 
FOTO IMPRESSIE 
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DUINVILLA 

BEGANE GROND 

 

De begane grond bestaat uit een gezellige woonkamer van 

20m2 die uitzicht biedt op de voor- en zijtuin van de woning. 

De kamer is uitgerust met een comfortable zithoek, tv en Blu

-ray speler om lekker bij te komen van een dagje aan de 

kust. 

De open keuken bevat een ruim ingerichte L-opstelling met 

vaatwasser, gaskookplaat, koffiemachine en een aparte 

wand met koelkast en oven. Verder biedt de ruimte ook 

plaats aan een 6-persoons tafel om gezellig te dineren of 

gezelschap te houden aan de kok van uw gezelschap. 

Verder bevinden zich op de begane grond 3 slaapkamers. Te 

weten, twee 1-persoonskamers (beiden met inbouwkast) en  
één kamer met een 2-persoonsbed met voldoende 

kastruimte. 

Naast het toilet, een trapkast, de aparte garderobe en 

afgesloten ruimte voor de wasmachine is er via de 

buitenzijde nog een berging toegankelijk waar u fietsen of 

andere zaken kunt stallen. 

LAYOUT &  
  OMSCHRIJVING 

1e VERDIEPING 

 

Op de 1e verdieping bevindt zich de 4e slaapkamer van de 

Duinvilla. Een ruime kamer met twee 1-persoonsbedden, 

welke apart maar ook gekoppeld gebruikt kunnen worden. 

Naast opbergruimte op de kamer en de naastgelegen kast 
op de overloop biedt deze ruimte ook plaats aan een leuk 

zitje en kunt u tevens genieten van zicht op de vuurtoren. 

Vanuit de slaapkamer heeft u direct toegang tot de ruime 

badkamer (20 m2) welke luxe is uitgevoerd met een grote 

walk-in douche, bad (190x80cm), twee wastafels en een 

apart toilet. Deze ruimte is niet alleen ideaal om te relaxen 

maar ook om de kinderen in no-time weer op te frissen na 

een drukke dag op het strand. 
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STUDIO 

• 3 personen 

• Tuin– en vuurtorenzicht 

• Royale parkeerruimte 

• Digitale radio 

• 42” Flatscreen TV (+ kabel o.a. FoxSports) 

• Gratis supersnel WiFi 

• Prive terras met luxe tuinset 

• Luxe badkamer met ruime douche, wastafel en  

toilet 

De “Studio” is een ruime accomodatie voor 3 personen en 

bestaat naast de woonkamer uit 2 slaapvertrekken (waarvan 

1 op de begane grond) een luxe badkamer en complete 

woonkeuken. 

Net als bij de Duinvilla zijn er direct voor de woning  twee 

parkeerplaatsen voor u beschikbaar, waardoor u niet hoeft 

te zoeken (en betalen) voor een parkeerplaats op de drukke 

zomerse dagen. 

De ruime tuin bestaat uit 4 grasvelden, diverse fruitbomen, 

een speeltuintje en een groot terras dat direct aan de 

woning is gelegen. Vanzelfsprekend is het terras uitgerust 

met een luxe tuinset. Via de poort aan de achterzijde heeft u 

direct toegang tot de duinovergang naar het strand. 

 

IMPRESSIE 

• Ruim ingerichte keuken (o.a.waterkoker, luxe 

koffiemachine) 

• Magnetron / hete luchtoven 

• 5-pits gaskookplaat 

• Vaatwasser 

• Koelkast 

• Huisdier en rookvrij 

• Diverse extra pakketten tegen meerprijs beschikbaar

(zie pagina 10, “Prijzen”) 

FACILITEITEN 
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STUDIO 
FOTO IMPRESSIE 
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STUDIO 

BEGANE GROND 

 

De begane grond heeft een open layout waarbij de 

woonkamer, keuken en eetgedeelte met elkaar in verbinding 

staan. De kamer is uitgerust met een comfortable zithoek, tv 

en Blu-ray speler. De pelletkachel zorgt voor extra sfeer 
tijdens een koude winterdag terwijl u geniet van het uitzicht 

op de tuin en vuurtoren. 

De keuken bevat  een vaatwasser, gaskookplaat, luxe 

koffiemachine en een inbouwwand met koelkast en oven.  

De eettafel (met 2 stoelen en zitbank) biedt plaats aan 4 

personen en verder is er een bureau met uizicht op de tuin 

indien u nog wat werk wilt verrichten of met een laptop wilt 

werken. 

Verder bevinden zich op de begane grond een afgesloten 

garderobe en berging welke toegankelijk zijn vanaf de 

zijdeur. 

Ook de slaapkamer met tweepersoonsbed is gesitueerd op 

de begane grond en verder is er voldoende bergruimte in de 

kasten en trapkast. 

Direct verbonden met de slaapkamer is de badkamer en-

suite welke is voorzien van een heerlijke douche, wastafel, 
opbergruimte en een toilet. 

LAYOUT &  
  OMSCHRIJVING 

1e VERDIEPING 

 

Het 2e slaapvertrek (12m2) van de Studio bevindt zich op de 

vide van de 1e verdieping.  Deze is toegankelijk via de trap 

vanuit de slaapkamer op de begane grond. 

Voor kinderen natuurlijk een fantastische ruimte om in de 
nok van de woning te slapen, met een eigen balkon en 

opbergruimte. 
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CONTACT 

CONTACT 

Telefoon 0115-610511 

E-mail  zandertje10@gmail.com 

Web  www.relaxaanzee.nl 

 

 

ADRES VAKANTIEWONINGEN 

Duinvilla & Studio 

Zandertje 10  

4511 RH Breskens 

 

KORTING BOEKING BEIDE ACCOMODATIES 

 

Reist u met een grotere groep of heeft u een groot gezin? In dat 

geval kunt u beide accomomodaties (Duinvilla en Studio) huren 

en gelijktijdig met 9 personen op ons domein verblijven. U 

ontvangt dan 10% korting op de kosten van de studio! 

BOEKINGEN MIDDELS UW AANBEVELING 

 

Bij eventuele toekomstige boekingen (binnen uw familie, 

vrienden- of kennissenkring) op basis van uw aanbeveling 

ontvangt u 10% korting op uw volgende boeking. 

 


