
Vakantie midden in het bos
op de Utrechtse Heuvelrug

Unieke Lodges op
Vakantiepark De Thijmse Berg
Prachtige Lodges met unieke “Dipping Pool” gelegen aan de 

bosrand aan de voet van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. 



10 Lodges
aan de bosrand



Met gepaste trots maken wij bekend dat De Thijmse Berg haar bestaande 

aanbod in vakantiewoningen gaat uitbreiden met luxe Lodges

Prachtige Lodges met unieke “Dipping Pool”. We hopen dat u net zo 

enthousiast bent over deze unieke Lodges als wij dat zijn.

 

In deze brochure informeren wij u graag uitgebreider over 

Vakantiepark De Thijmse Berg, de omgeving en dit kleinschalige project. 

Namens het hele team van Vakantiepark De Thijmse Berg

Jurjen van Dijk



Natuurlijk Rhenen 
Komt u naar Rhenen voor de natuur? Dan haalt u uw hart op. Van uitgestrekte 

bossen op de heuvelrug tot het rivierlandschap en de uiterwaarden waar u kunt 

fietsen, wandelen en/of picknicken. U krijgt hier vanzelf een vakantiegevoel. 

Uit welke richting u Rhenen ook binnenkomt, het unieke heuvelachtige 

landschap en de imposante Cuneratoren vallen direct op. De ligging op 

de zuidwal van de Utrechtse Heuvelrug, het uitzicht over de Neder-Rijn, 

pal naast de Grebbeberg, heeft door de eeuwen heen gezorgd voor 

opmerkelijke historische gebeurtenissen, waar veel over te vertellen 

is, en die het karakter van de stad tot op de dag van vandaag bepaald 

hebben. Rhenen, samen met de dorpen Elst en Achterberg, ontwikkelde 

zich van nederzetting aan de Rijn tot een veel bezochte vestingstad in de 

middeleeuwen, had het zwaar te verduren in de Tweede Wereldoorlog en 

is inmiddels een eigentijds, charmant stadje waar u op vele manieren uw 

hart kunt ophalen.

Rhenen
een schat aan verhalen



Rhenen als cultureel-historische parel 
De imposante Cuneratoren in het hart van ons kleine middeleeuwse 

stadje – met stadsrechten vanaf de dertiende eeuw - valt al van verre op. 

Rhenen ontwikkelde zich als nederzetting aan de Rijn tot veel bezochte 

pelgrimsstad. Ook koningen en kunstenaars bezochten Rhenen graag.  

In de Tweede Wereldoorlog werd Rhenen zwaar getroffen. Daar is nu niet 

veel meer van te zien, u vindt in Rhenen een eigentijds cultureel aanbod.

Rhenen als Gastrostad 
In Rhenen kunt u verrassend lekker eten. In de binnenstad is het aanbod 

van uitstekende kwaliteit, divers, goed bereikbaar en vaak op loopafstand 

van elkaar gesitueerd (‘horecaboulevard’). Er zijn terrassen en op sommige 

plekken is de ligging van de horeca uniek vanwege de landschappelijke 

kwaliteiten.



Unieke Locatie
De Thijmse Berg ligt aan de voet van Nationaal Park Utrechtse 

Heuvelrug op een unieke plek midden in het bos aan de rand van 

de Grebbelinie en de Veluwe. Op steenworp afstand vindt u het culinaire 

stadscentrum van Rhenen en het Ouwehands Dierenpark. 

De Thijmse Berg staat bekend als een kleinschalig maar veelzijdig vakantiepark 

met uitstekende voorzieningen, waaronder een verwarmd zwembad, een luxe Brasserie  

en diverse speelvoorzieningen (waterspray parc en kinderzwembaden) waar eigenaren en gasten 

tal van mogelijkheden hebben om een heerlijke tijd te beleven. 



De ontwikkeling
De Thijmse Berg heeft de bestemming kunnen wijzigen van een uniek gelegen locatie aan de bosrand, waardoor 

de mogelijkheid is ontstaan om direct aan de bosrand unieke Lodges met eigen Dipping Pools (mini zwembaden) 

te plaatsen. Exclusief en nieuw in Nederland! Ons uitgangspunt bij deze ontwikkeling is dat als u op vakantie 

gaat, u minimaal hetzelfde comfort wilt ervaren als thuis en het liefst nog veel meer dan dat. De filosofie van  

De Thijmse Berg was dan ook alleen Lodges te realiseren en te verhuren die voldoen aan de hoogste eisen. 

Dit heeft geresulteerd in de uitwerking van de objecttypen zoals u die aantreft in deze brochure. 



De ligging van de Lodges is prachtig aan de rand van het park. De kavels 

zijn ruim opgezet. Bij de Lodges is parkeergelegenheid en vanaf uw Lodge 

loopt u direct het achtergelegen bos in.

• Kavel 1 - ca. 438 m2

• Kavel 2 - ca. 330 m2

• Kavel 3 - ca. 315 m2

• Kavel 4 - ca. 300 m2

• Kavel 5 - ca. 285 m2

• Kavel 6 - ca. 350 m2

• Kavel 7 - ca. 328 m2

• Kavel 8 - ca. 328 m2

• Kavel 9 - ca. 328 m2

• Kavel 10 - ca. 368 m2

Ligging
kavelverdeling
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Lodges
indeling
De grote raampartijen in de Lodges geven bij binnenkomst direct een 

ruimtelijk gevoel en zorgen voor veel lichtinval. Het hoge plafond versterkt 

dat nog eens. De speelse indeling van de ruimtes zal u verrassen, tezamen 

met de sfeervolle inrichting. De openslaande deuren naar het prachtige 

buitenterras met Dipping Pool zorgen voor nog meer exclusiviteit en 

beleving van deze unieke accommodatie.

 Geschikt voor 6 personen

 Ruime living

 Groot terras met privé Dipping Pool

 Luxe exclusieve inrichting





De Thijmse Berg heeft, gezien de ervaring met de verhuur van vakantiewoningen in deze regio zeer veel vertrouwen in de verhuur van deze Lodges. 

We zien deze accommodaties als mooie toevoeging aan de afwisselende collectie en als verbreding van het aanbod. Wij zijn overtuigd dat deze Lodges met hun 

moderne design, uitgekiende Dipping Pools, het comfort, de uitstekende prijskwaliteitverhouding, flexibele aankomst- en vertrekdagen op korte termijn een 

geheel eigen clientèle zal opbouwen waarmee De Thijmse Berg de doelgroep verbreedt.

Lodges
rendement op uw investering



Prognose
Wij verwachten dat afhankelijk van de ligging van de Lodge en het toevoegen van de Dipping Pool, de opbrengsten bij 100% beschikbaarheid voor commerciële 

verhuur op €25.000,- liggen. Uit ervaring blijkt dat er gemiddeld circa twee jaar nodig is om nieuwe locaties op de kaart te zetten en een eigen clientèle op te 

bouwen en de geprognosticeerde opbrengsten te realiseren.



Onderhoud, beheer en 
overige vaste lasten
Door middel van een jaarlijkse beheervergoeding per Lodge dragen alle 

eigenaren bij aan de levering van onderstaande diensten. Zo behoudt 

het park haar kwaliteit en kunt u onbezorgd genieten van uw Lodge. Dit 

verhoogt het rendement op uw investering aanzienlijk. 

Deze beheervergoeding voorziet in het dagelijkse basis onderhoudspakket 

van de Lodge, de jaarlijkse keuringen, dieptereiniging, glasbewassing, 

tuinen, groen en overige voorzieningen. Hiermee is tevens de 24/7 

bereikbaarheidsdienst, toezicht & controle, basis legionellabestrijding, 

afvalvoorzieningen & vuilophaal geregeld en niet geheel onbelangrijk het 

onderhoud van uw Dipping Pool. 

Ook de beheerwerkzaamheden gerelateerd aan verhuur zoals registratie 

en ontvangst van de gasten, sleutelbeheer, borgincasso, administratief 

beheer, parkreglement verstrekken en toezien op naleving, controle van 

woning en inventaris, etc. worden compleet uit handen genomen. 

De kosten voor verzekeringen (opstal, inboedel, aansprakelijkheid), energie 

WE, gemeentelijke heffingen en belastingen (WOZ, OZB), internet en wifi 

zijn voor rekening van de eigenaar. Deze kosten zijn voor u opgenomen in 

de prognose. 



Financiële afrekening
Zorgeloos bezit en rendement voor eigenaren, dat is waar De Thijmse Berg voor zorgt. Ons team heeft alle kennis en 

kunde in huis om een optimale bezetting en beheer van uw Lodge te realiseren. Zo geniet u als eigenaar wel van de 

lusten van uw tweede huis maar heeft u geen omkijken naar de lasten. De Thijmse Berg verzorgt de afwikkeling van de 

verhuuradministratie; van boeking tot betaling en nazorg. Onze administratie verwerkt alles in de maandafrekening 

welke uiterlijk de eerste week van de nieuwe maand na wordt gepubliceerd en draagt vervolgens zorg voor de 

eindafrekening.

Daarnaast ontvangen de eigenaren transparante informatie over de performance van hun eigendom en houd De Thijmse 

Berg haar eigenaren op de hoogte van fiscale wijzigingen m.b.t. uw Lodge. Hierdoor bent u altijd voorzien van de laatste 

noodzakelijke informatie en loopt u geen onnodige risico’s.

De Thijmse Berg is klaar voor deze nieuwe Lodges en wij hopen u ook! 



De Thijmse Berg
Nieuwe Veenendaalseweg 229-231

3911 MJ Rhenen
+31 (0)317-612384

info@thijmseberg.nl
www.thijmseberg.nl
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