
Resideren met rendement



Aan de rand van de heilzame badplaats Noordwijk, op een beschutte plaats 
achter de uitgestrekte duingebieden, verrijst boutiquehotel Duynrijck op de 
Duindamseweg 17. Een hotel met allure, excellent en kwalitatief en royaal en 
intiem tegelijk. Duynrijck staat voor hoogwaardig comfort en is ontworpen om 
te genieten. De warme elegantie en ongekende luxe is voelbaar in de 40 rijkelijk 
ingerichte hotelsuites die alle verwachtingen overstijgen. 

Unwind &
Dream away...

  bezoekt u niet. 
Dit is uw thuis.
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Hoewel de inhoud van de verkoopdocumentatie met de grootste zorg is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie onvolledig is 
of afwijkt. Genoemde prognoses, rendementen, percentages en cijfers zijn gebaseerd op verwachtingen. Aan de impressies, beelden en informatie 
in de verkoopdocumentatie kunnen geen rechten worden ontleend. De aanbieder en intermediair(s) zijn met betrekking tot deze aanbieding niet 
vergunningplichtig conform de WFT en AFM en staan dientengevolge niet onder toezicht van de AFM.
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Op de hoogste duin van Noordwijk staat Huis ter 
Duin, sinds 1887 een icoon aan de Nederlandse kust. 
Het vijfsterrenhotel, bestaande uit The Historic en het 
Grand Hotel, biedt een weids uitzicht over land en over 
zee. Binnenkort en voor het eerst in 135 jaar, exploiteert 
Huis ter Duin ook een hotel en restaurant buiten het 
‘Domaine ’. ‘Met boutiquehotel Duynrijck creëren we 
een uniek verblijfconcept in Nederland’, zegt managing 
director Stephan Stokkermans, Preferred Hotels & 
Resorts Hotelier of the Year 2019. Hij vertelt over de 
plannen om van Duynrijck een succes te maken.

Duynrijck operated by… 
een bijzonder vijfsterrenhotel 

met 135 jaar historie

Interview Stephan Stokkermans, 
managing director Grand Hotel Huis ter Duin
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Haar rijke geschiedenis en vele, vaak trouwe, gasten - van 

onbekend tot prominent - maken Huis ter Duin tot een van 

de bekendste hotels van Nederland. Het hotel is sinds begin 

jaren zeventig eigendom van de familie Noorlander. ‘De 

kracht van een familiebedrijf is dat ze de volgende generatie 

perspectief wil bieden en dus een duidelijke toekomstvisie 

heeft’, zegt Stokkermans. ‘Ook wij maken plannen en doen 

investeringen voor de lange termijn. We koesteren al een 

tijd de ambitie om uit te breiden en ons concept op andere 

plekken uit te rollen. Met Duynrijck gaat onze wens in 

vervulling.’ 

Stokkermans, die ook bestuurslid is van de European Hotel 

Managers Association en voorzitter van de Nederlandse tak 

ervan, spreekt van een buitengewone kans toen hij van de 

Chronos Groep de plannen vernam voor de ontwikkeling 

van Duynrijck in het hart van Nationaal Park Hollands 

Duin. ‘We kennen elkaar al langer en Chronos heeft als 

vastgoedontwikkelaar veel ervaring in de hotellerie. Zo 

hebben ze in de afgelopen jaren twee mooie hotelconcepten 

opgeleverd in Amsterdam. Dat wij nu samen een prachtig 

nieuw Noordwijks concept mogen neerzetten, hemelsbreed 

op nog geen 4,5 kilometer van ons Domaine; dat weliswaar 

heel anders is maar toch zeker dichtbij ons staat en veel 

schaalvoordelen biedt… ja, mooier kun je het niet krijgen!’

gebeurt op duurzame wijze en voldoet aan de modernste 

standaarden. Daarnaast dragen we hier als gemeente, 

provincie en ondernemers samen verantwoord bij aan de 

natuurlijke omgeving en de ontwikkeling van duurzaam 

toerisme. Noordwijk is een bruisende badplaats, maar wordt 

niet snel een Zandvoort of Scheveningen. Wij richten ons 

met Duynrijck in de eerste plaats op de leisuremarkt en de 

wellbeing-gast. De wellbeing-gast is geen mooi-weer-toerist; 

die baalt niet als het bewolkt of koud is maar kleedt zich erop 

en geniet gewoon van de natuur. De leisuremarkt is een zeer 

interessante groeimarkt, mede door de kuuroordstatus maar 

ook doordat ondernemers, gemeente en provincie er dus 

nadrukkelijk in investeren.’

‘De leisuremarkt is een zeer interessante groeimarkt, 
mede door de kuuroordstatus maar ook doordat 
ondernemers, gemeente en provincie er nadrukkelijk 
in investeren.’

Van oudsher zie je hier veel accommodaties 
die gerund worden door familiebedrijven of die 
individueel eigendom zijn. Bouwt Duynrijck 
voort op die traditie?
‘Ja, dat is de kracht ervan. Veel destinaties gaan ten onder 

aan grote ketens en afstandelijke vormen van exploitatie. 

‘Samen ontwikkelen we een prachtig nieuw 
hotelconcept, letterlijk en figuurlijk dichtbij ons 
domaine, met veel schaalvoordelen. Mooier kun je het 
niet krijgen!’

Wat hebben jullie gasten straks te bieden?
‘Huis ter Duin staat anno nu voor eigentijdse luxe waar 

meerdere generaties van kunnen genieten. Sinds de 

oprichting hebben we ons daarin blijvend ontwikkeld, altijd 

met oog voor traditie. Naast onze twee gebouwen aan zee 

bieden we met Duynrijck een heerlijke accommodatie op 

een rustgevende plek in de prachtige natuur van Hollands 

Duin. Het is ons derde kamertype dus we noemen ze nu al 

de boskamers. Wellbeing vinden wij heel belangrijk, we 

zijn immers opgericht vanuit een gezondheidsbehoefte. 

Het mooie is dat Noordwijk in 2021 officieel de status van 

heilzame zeebadplaats heeft gekregen, een soort kuuroord 

aan zee.’

De toekomstige eigenaren van een hotel- of 
familiesuite investeren dus niet alleen in een 
bijzondere plek die rendement brengt, maar 
ook in wellbeing?
‘Zeker, op alle mogelijke manieren. De bouw van Duynrijck 
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Onze exploitatie wordt gekenmerkt door honderd procent 

toewijding van onze mensen en commitment van de 

beleggers die in Duynrijck investeren. Een concept zoals dat 

van Duynrijck bestaat al in Zeeland, maar niet in combinatie 

met een vijfsterrenhotel en 135 jaar historie. Het is nieuw 

voor Noordwijk maar past in mijn ogen ook prima bij onze 

badplaats.’

Hoe gaat Huis ter Duin een succes maken van 
Duynrijck?
‘We hebben veertig stijlvolle en comfortabele kamers 

waarvan acht dubbele suites die zeer geschikt zijn voor 

families. Dit aantal vinden we precies goed. Zo zorgen we 

voor een intiem hotel waar meerdere generaties kunnen 

genieten van een bijzonder verblijf. Steeds vaker zien we 

dat mensen een kroonjaar of een huwelijksjubileum op 

een bijzondere manier willen vieren met de hele familie of 

vriendengroepen. Dan vragen ze een uitkoop aan waardoor 

ze een accommodatie voor zichzelf hebben en er zeker 

van zijn dat alles goed gemanaged wordt. Deze trend biedt 

ook veel kansen voor Duynrijck. Bovendien weten wij 

precies welke marketing- en salestechnieken we daarop 

kunnen loslaten. In deze tijd verdienen we ons geld met 

revenue management. Het is dus zeker aan ons besteed om 

rendement te halen.’

‘Door onder meer revenue management en cross-
selling is het zeker aan ons besteed om rendement te 
halen.’

Omdat jullie alles in één keer mee verkopen 
en aan cross selling kunnen doen.
‘Precies. Wie zelfstandig een goede exploitatie van veertig 

kamers moet runnen, kan geen al te grote overhead met 

veel marketing- en salescapaciteit hebben. Hotel Huis ter 

Duin heeft een revenue manager in huis, vier mensen op 

de partijenverkoop en vier mensen in het marketingteam. 

We beschikken dus over veel denkkracht om te kunnen 

optimaliseren. En uiteraard doen we aan cross selling. 

Dus als al onze kamers in The Historic en het Grand Hotel 

gereserveerd zijn, kijken we of onze boskamers beschikbaar 

zijn en vice versa. De hotelschoonmaak organiseren we 

vanuit Huis ter Duin en ons personeel wordt uitgewisseld. 

Daarnaast passen we alle innovaties en werkwijzen van Huis 

ter Duin toe op Duynrijck.’ 

Dankzij de capaciteit van Huis ter Duin en het 
Prefered Hotel and Residents Membership, 
kunnen jullie de gasten van Duynrijck dus heel 
veel extra waarde bieden?
‘Jazeker! Met onze reputatie zijn wij een hele mooie partner. 

We hebben plannen voor een uniek serviceconcept waarbij 

gasten van Duynrijck kosteloos met de shuttle van Huis 

ter Duin worden opgehaald om gebruik te maken van de 

faciliteiten van de domaine, denk aan het zwembad, onze 

restaurants zoals Breakers, Salt en Copper, en de bars. 

Ook de eigenaren gaan diverse voordelen genieten van ons 

partnerschap. Naast dat ze een aandeel kopen in het succes 

van Duynrijck, worden ze lid van onze Huis ter Duin-

community en daar zijn dan weer verschillende vormen van 

owners advantage en guestcard membership aan gekoppeld.’

‘Naast dat eigenaren een aandeel kopen in het succes 
van Huis ter Duin, worden ze lid van onze Huis ter 
Duin-community.’

Hoe zetten jullie hotel Duynrijck in de markt?
‘Als zelfstandig hotel met restaurant met een eigen website 

en boekingsgedeelte en uiteraard mét een link naar Huis ter 

Duin. Wie de website van Duynrijck bezoekt, krijgt dus ook 

Huis ter Duin en de restaurants hier te zien. Op de website 

van Huis ter Duin linken we naar Duynrijck. Ik verwacht 

niet dat dit kannibaliserend werkt. Alles vult elkaar aan. 

Met onze restaurants Copper en Salt hebben we ook unieke 

etablissementen ontwikkeld die geen concurrenten zijn 

gebleken voor de restaurants in het hotel. Het aanbod wordt 

verbreed en daardoor juist veel krachtiger.’
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Over de restaurants gesproken, hoe ziet de 
invulling en het beheer van het restaurant in 
Duynrijck eruit?
‘Daar kunnen we nog niet veel over zeggen. Voor de 

exploitatie van Duynrijck is het restaurant in ieder geval zeer 

belangrijk. Onze restaurants Salt en Copper gaan zich bezig 

houden met de invulling ervan. Het wordt een volwaardig 

concept maar de naam wordt pas later bekend gemaakt. Het 

wordt in ieder geval een smaakvolle plek met een fijne sfeer 

waar je heerlijk kunt eten. Ook gasten van buiten zijn er zeer 

welkom.’

‘We herkennen ons in de propositie zoals die is 
opgesteld, dus dat voelt comfortabel. Ik heb er veel 
vertrouwen in.’

Hoe zie je de toekomst van Duynrijck, ook 
met het oog op de bezettingsgraad? Is 69% 
realistisch?
‘Ja, die is zeker realistisch. Ik heb het rapport van 

Horwarth geraadpleegd, een van de meest toonaangevende 

benchmarkers in hotel- en vastgoedland, en hun cijfers 

komen overeen met de calculatie voor Duynrijck. We 

herkennen ons in de propositie zoals die is opgesteld, 

dus dat voelt comfortabel. Ik heb er veel vertrouwen in. 

Straks hebben we voor het eerst twee typen gasten in 

onze Duynrijck-community: de eigenaren/beleggers die 

een goed gevoel moeten hebben bij het rendement wat ze 

krijgen, en de betalende gasten die we een superverblijf in 

ons boutiquehotel gaan bezorgen. Dat is bijzonder en zet 

ons op scherp. We kijken er zeer naar uit om onze gasten te 

ontvangen en samen van Duynrijck een succes te maken.’

Wie komt er naar Duynrijck?

Hotel Huis ter Duin richt zich met Duynrijck primair 

op doelgroepen in de leisuremarkt. ‘Leisure zal onze 

marketingmix domineren’, zegt Stephan Stokkermans. 

Hij doelt op mensen, families of vriendengroepen die 

lekker een weekend of week weg willen. En hoewel 

Duynrijck geen vergaderzalen heeft, verwacht hij 

ook veel interesse uit de (internationale) zakelijke 

vergadermarkt. ‘Bij steeds meer events is het 

vergaderen an sich niet meer zo belangrijk. Bovendien 

kunnen vergaderzalen altijd bij de domaine geboekt 

worden.’ Ook in de corporate markt ziet Stokkermans 

genoeg potentieel. ‘Er zijn nog altijd veel bedrijven die 

hun medewerkers aan een project willen laten werken 

vanuit een aangename en centrale plek in de Randstad. 

En laat dat nu net Noordwijk zijn.’
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Noordwijk heeft het predicaat ‘heilzame zeebadplaats’ verkregen. 
Dat is een soort kuuroord aan zee. De titel moet ervoor zorgen dat de 
badplaats meer wellness-toeristen trekt. De kwalificatie heilzame 
zeebadplaats krijgt een kustgemeente als er, naast een schone zee, een 
bepaalde hoeveelheid mogelijkheden zijn voor wellness. In Noordwijk 
bieden veel hotels die aan. Ook moeten er voldoende sportieve, 
culturele en culinaire activiteiten zijn voor de dagen dat de zon niet 
schijnt. Noordwijk is de derde heilzame badplaats in Nederland, na 
Cadzand en Domburg.

Alles binnen handbereik
In Noordwijk zijn alle denkbare voorzieningen in de buurt. Er 

zijn winkels en restaurants in overvloed en in de Hoofdstraat 

vindt u een tal van luxueuze speciaalzaken. Daarnaast kent 

Noordwijk een bruisend uitgaansleven voor jong en oud. Aan, 

of dichtbij, een van de boulevards zijn gezellige terrassen, 

strandpaviljoens en uitzonderlijke restaurants.

Uitzonderlijke 
locatie aan de kust
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Vanuit het hotel stapt u direct het rustgevende 
Nationaal Park Hollandse Duinen in. Door de 
mooie duinen loopt u binnen ca. 15 minuten naar 
het 13 kilometer lange Noordzeestrand. Tijdens 
de strandwandeling geniet u in één van de talloze 
karakteristieke strandpaviljoens gelegen aan de 
gezellige boulevard. De eindeloze duinen nodigen uit 
voor een prachtige tocht met de fiets of mountainbike, 
bijvoorbeeld in de richting van de bollenvelden, in de 
lente een lust voor het oog.

Centraal gelegen
Naast de gunstige ligging aan de kust, is 

Noordwijk ook centraal gelegen in Zuid-

Holland. Met de auto bent u binnen een half 

uur in Amsterdam, Leiden en Den Haag.

Schiphol en alle grootstedelijke gemakken 

liggen op een steenworp afstand van 

Duynrijck.

AMSTERDAM

DEN HAAG

LEIDEN

SCHIPHOL

Uw eigen
stukje NoordwijkUw eigen
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Duynrijck biedt u met de rijkelijk ingerichte hotelsuites 
en dubbele hotel(familie)suites met luxe services, 
de vrijheid en het comfort van een hotel in het hoge 
segment. Dit is een uniek concept op één van de 
mooiste locaties van Noordwijk aan Zee. Perfect voor 
een long stay, heerlijk voor een kort verblijf.

Daarom is het interessant om een eigen ingerichte hotelsuite 

te kopen in boutiquehotel Duynrijck, een eigen stukje 

Noordwijk aan Zee. Uw bezit wordt volledig ontzorgd 

aangeboden. Het beheer, de verhuur, het onderhoud en 

op termijn zelfs de vervanging van het indrukwekkende 

interieur. 

Ideale combinatie
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Boutiquehotel Duynrijck is ontwikkeld om succesvol te zijn en om 
een maximaal mogelijk rendement te behalen. In het concept is alles 
ingericht op een maximale en optimale beleving, vol luxe en kwaliteit. 
U heeft er geen omkijken naar. En, u schrijft volgens een reële prognose, 
na het eerste jaar ca. 6% netto rendement bij.

De hoge bezettingsgraad gaat het verschil maken. Naast het aanbieden van 

allerlei voordelen om een langer verblijf aantrekkelijk te maken is flexibiliteit 

het sleutelwoord: short-stay en long-stay in combinatie met culinair genieten!

Boutiquehotel Duynrijck beschikt namelijk over 8 dubbele familiesuites. Dat 

zijn opsplitsbare dubbele hotelsuites die feitelijk bestaan uit 2 hotelsuites met 

een eigen badkamer. Hierdoor kan altijd de ideale bezetting geleverd worden, 

volledig vraaggestuurd en uiteraard geoptimaliseerd. Zo bieden we luxe 

strandvakanties met hotelsuites die comfortabel en luxueus zijn ingericht, 

voor twee of vier personen en eventueel ook voor gezinnen! 

Topbezetting, Topbezetting, 
schaalbaar en dus een maximale bezetting 
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Excellent beheer en verhuur

Het gebouw krijgt een privé-parkeergarage met 27 auto-opstelplaatsen.

Culinair genieten: hotelgasten kunnen voor ontbijt, lunch en diner gebruik 
maken van het kwalitatieve hoogwaardige restaurant op de begane grond met 
riante terrassen.

Absolute toplocatie Quiet luxury sfeer

Hoge return on investment

Unieke kans!Unieke kans!
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nu en in de toekomst
In de rendementsberekeningen is ook het onderhoud 
opgenomen. Zo is bijvoorbeeld via de VVE een solide 
voorziening opgenomen om uw hotelsuite of dubbele 
hotel(familie)suite in topconditie te houden. Er 
wordt daarnaast een reservering opgenomen voor 
de vervanging van het interieur (na 15 jaar). Op die 
manier bent u ervan verzekerd dat uw bezit altijd in 
topconditie is. Uniformiteit en kwaliteit is namelijk 
van belang voor de gehele uitstraling en bezetting van 
boutiquehotel Duynrijck. Nu en in de toekomst.

nu en in de toekomst
Compleet ontzorgd, 

In de rendementsberekeningen wordt uitgegaan van een 

realistische en haalbare bezettingsgraad van 69% na het 

eerste jaar. Landelijk ligt de bezettingsgraad momenteel op 

ca. 72%. Op basis van de bezettingsgraad van 69% zal het 

netto-rendement ca. 6% bedragen.
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Exploitatie
De exploitatie van het hotel zal worden uitbesteed 

aan de Noorlander Groep; de eigenaar en 

exploitant van Grand Hotel Huis ter Duin, die 

tevens zorgdraagt voor de opzet en exploitatie 

van het restaurant op een hoog niveau. Gasten 

van het hotel kunnen dagelijks voor het ontbijt, 

lunch en diner gebruik maken van het restaurant, 

dat binnendoor bereikbaar is.

Ondernemen op het allerhoogste niveau. Het 

is het handelsmerk van de Noorlander Groep, 

een familie van personen en bedrijven met één 

gezamenlijke filosofie. In al onze bedrijven vindt 

u gastvrijheid, betrouwbaarheid, loyaliteit en 

kwaliteit als belangrijkste fundament.

Met Noorlander Groep als exploitant van 

Duynrijck verzekeren we de quiet luxury sfeer.

Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk aan Zee.
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Kwaliteit, beleving en complete verzorging van de gast staat centraal in boutiquehotel 
Duynrijck. Perfect voor een long stay en heerlijk voor een kort verblijf. 32 luxe 
hotelsuites bieden plaats aan twee personen en er zijn 8 dubbele vierpersoons 
suites, die eveneens zeer geschikt zijn voor gezinnen. Alle suites zijn ingericht door 
interieurarchitect Mariska Jagt met meubilair van duurzame kwaliteit. Verblijven in 
Duynrijck is royaal, mede door de oppervlakte variërend van 28 tot 63 m2, hoge mate 
van duurzaamheid, privéparkeergarage met 27 opstelplaatsen én culinair restaurant.

Alle suites zijn voorzien van meubilair van 

een hoogwaardige kwaliteit zorgvuldig 

samengesteld door interieurstudio  

Mariska Jagt.

Suites
40 rijkelijk ingerichte hotelsuites
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Duynrijck wordt voorzien van een eigen ondergrondse 
parkeergarage met 27 parkeerplaatsen. Gasten van het 
hotel kunnen hier hun kostbare bezit veilig parkeren en 
via de lift gemakkelijk binnendoor de receptie van het 
hotel bereiken. Weer een zorg minder.

Eigen parkeergarage

Technische ruimte

Lift
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Het schitterende ontwerp van Van Manen
Architecten doet recht aan de prachtige omgeving 
en is volledig uitgevoerd in overeenstemming met 
de ‘Noordwijkse stijl’ zoals die is vastgesteld in de 
Welstandsnota 2019 van de gemeente Noordwijk. 

Naast een schitterend ontwerp, heeft het hotel een hoog 
duurzaamheidsgehalte. Het boutiquehotel Duynrijck is getoetst 
aan de huidige BENG-eisen (Bijna EnergieNeutraal Gebouw). 
Dit betekent dat het hotel zeer energiezuinig is. 

Door optimale isolatie, warmtepompinstallaties, zonnepanelen 
en het gebruik van duurzame materialen om het boutiquehotel 
van warmte en stroom te voorzien, wordt uw investering in 
Duynrijck een slimme en groene keuze.

ArchitectuurArchitectuurvol karakter

Hoge mate van duurzaamheid
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Om te zorgen voor een quiet luxury sfeer van uw 
hotelsuite of dubbele hotel(familie)suite, is de 
befaamde interieurstudio Mariska Jagt aangetrokken 
om een passend en eigentijds ontwerp te maken voor 
het volledige interieur. Zij tekenen voor de smaakvolle 
en trendy inrichting die aansluit bij de luxe beleving 
van boutiquehotel Duynrijck én bij de beleving van een 
vakantie aan de duinen, strand en zee. Het meubilair 
en de stoffering zullen kwalitatief hoogwaardig 
worden uitgevoerd in quiet luxury sfeer.

beste
alleen hetbeste

19



Een unieke hotelbeleving op 
een toplocatie in  

Noordwijk aan Zee
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Hoogwaardig ingerichte hotelsuites met 
entree, apart toilet, luxueuze badkamer met 

douche, wasdesk met dubbele wastafel, ruime 
living met vaste kasten.

32 luxe hotelsuites32 luxe hotelsuites
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Ca. 28 m2

Begane grond

The Intimate 
Room
Type A-0

22



The Intimate
Room

Ca. 28 m2

Eerste verdieping

Type A-1
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Ca. 29 m2

Begane grond

The Bright 
Room
Type C-0
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The Charming 
Room

Ca. 29 m2

Eerste verdieping

Type C -1
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The Radiant 
Room

Ca. 29 m2

Eerste verdieping

Type E
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Type J

The Elegant
Room

Ca. 38 m2

Tweede verdieping
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Ca. 28 m2

Tweede verdieping

Type K

The Cosy
 Room
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Perfect voor een long stay, 
heerlijk voor een kort 

verblijf.
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Hoogwaardig ingerichte hotel(familie)suites 
bestaande uit 2 hotelsuites beide met apart 

toilet, luxueuze badkamer met douche, 
wasdesk met dubbele wastafel, ruime living 

met vaste kasten.

8 dubbele hotel
(familie)suites

8 dubbele hotel
(familie)suites
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Type F
Ca. 61 m2

Eerste verdieping

The Double
 Room
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The Family 
Room

Ca. 44 m2

Tweede verdieping

Type H



Ca. 49 m2

Tweede verdieping

The Twin
 Room

Type I
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Investeren
Als investeerder in een hotelsuite van Duynrijck, krijgt u niet alleen de 
mogelijkheid om 15 dagen per jaar te resideren in Noordwijk. Het betreft ook 
een unieke investeringsmogelijkheid vanwege de hoogwaardige kwaliteit en het 
hoge rendement van ca. 6% per jaar. Het netto geprognotiseerde rendement na 
het eerste jaar is ca. 6% netto.

NETTO RENDEMENT CA. 6% PER JAAR!
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Een parel aan de Noordwijkse kust! Voor de realisatie 
van uw eigen hotelsuite, sluit u een koop- en 
aannemingsovereenkomst.

Boutiquehotel Duynrijck is gelegen op eigen grond en 
wordt gesplitst in appartementsrechten. U koopt uw 
hotelsuite, dan wel dubbele hotel(familie)suite, met 
onverdeeld aandeel in de parkeergarage. Het eigendom 
van de parkeergarage met 27 auto-opstelplaatsen 
behoort toe aan alle eigenaren van de hotelsuites en 
dubbele hotel(familie)suites toe.

Dit koopt u

Boutiquehotel Duynrijck levert u graag onvergetelijke, 
onbetaalbare momenten samen met uw gezin, familie 
en vrienden, met een aantrekkelijk rendement aan de 
Noordwijkse kust. Waar anders? Waar de zon, de zee 
en de stranden stralen en waar vrije tijd en kwaliteit 
samenstromen. 

Dit concept maakt een eigen stukje Noordwijk aan Zee 
bereikbaar en is ook zo eigen, uniek, heerlijk luxe en 
onweerstaanbaar! Maar, er zijn slechts 40 kansen om 
hier een plek te veroveren.

Betaald genieten!

Een volledig en rijkelijk ingerichte hotelsuite of 
dubbele hotel(familie)suite met aandeel in de 
parkeergarage, die borg staat voor een maximaal 
rendement. 

De flexibele opzet en kwalitatief hoogwaardige 
afwerking alsmede inzet van de hotel-exploitant staan 
borg voor een optimale bezetting en exploitatie. 

Dit krijgt u 
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Noordwijk aan Zee
UW EIGEN STUKJE 

Hier kunt u...
...genieten, in alle seizoenen.

...vakanties doorbrengen en elke dag zo over de duinen 
naar het strand wandelen.

...een lekker lang weekend doorbrengen, met het gezin, 
maar soms ook met uw vrienden die het u van harte 
gunnen maar stiekem toch een beetje jaloers zijn!

...vertrekken en thuiskomen, na avontuurlijke 
fietstochten door de duinen richting strand, langs 
buitenplaatsen, ontdekkingsreizen maken de mooie 
bollenstreek en genieten van de bollenvelden.

...investeren en ieder jaar opnieuw constateren dat er 
een prachtig rendement wordt bijgeschreven op uw 
kostbare bezit!
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Neem vandaag nog contact met ons op en wie weet 
bent u straks eigenaar van uw eigen charmante  
hotelsuite. Vraag naar onze mogelijkheden.

071-3619343
info@damenmakelaars.nl

Ontwikkelaar

Verkoop

.nl

Interieur

Architect

Exploitant

Hoewel de inhoud van de verkoopdocumentatie met de grootste zorg is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie onvolledig is 
of afwijkt. Genoemde prognoses, rendementen, percentages en cijfers zijn gebaseerd op verwachtingen. Aan de impressies, beelden en informatie 
in de verkoopdocumentatie kunnen geen rechten worden ontleend. De aanbieder en intermediair(s) zijn met betrekking tot deze aanbieding niet 
vergunningplichtig conform de WFT en AFM en staan dientengevolge niet onder toezicht van de AFM.
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www.duynrijck.nl


