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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze 

uitgave mag worden verveelvoudigd, opge-

slagen in een geautomatiseerd gegevens-

bestand, of openbaar gemaakt, in enige 

vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 

mechanisch, door fotokopieën, opnames, of 

enige andere manier, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de uitgever.
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Het creëren van hèt ultieme 
thuisgevoel op vakantie, dat is waar 
wij voor staan. Dit doen we samen 
met een team vol enthousiasme, 
creativiteit en ervaring. Van 
ontwerp tot realisatie, wij staan 
voor je klaar.

Wij hebben verrassende interieur-

concepten ontwikkelt, ingespeeld op 

dè trends van 2023. Onze showroom in 

Zwolle hebben wij een gehele restyling 

gegeven waar wij je graag verwelkomen. 

Wij als recreatiespecialisten komen 

natuurlijk graag bij je langs met verras-

sende concepten, waar wij u kunnen 

adviseren over het complete Turn Key 

verhuurassortiment en wat de gast 

van deze tijd verwacht in een accom-

modatie. Het wordt immers steeds 

drukker op de Nederlandse parken 

en de concurrentie steeds groter. Wij 

verbinden een interieurconcept met de 

gasten, de omgeving en niet te verge-

ten jouw persoonlijke wensen. Het is 

belangrijk om te horen waarom wij voor 

deze producten kiezen. Denk hierbij 

aan de stoffen en de materialen die wij 

gebruiken, maar ook aan het onderhoud 

die voldoet aan jouw verwachtingen 

met als gezamenlijk einddoel: een 

tevreden gast! 

Instyle Concepts (IC) richt zich op 

meerdere branches. Eén van de takken 

van sport is de recreatie. Het sfeervol 

inrichten van recreatiewoningen is al 

vanaf de start een belangrijk deel van 

onze propositie. Daarbij zorgt de aan-

dacht voor omgeving en maatschappij 
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M A A T S C H A P P E L I J K  V E R A N T W O O R D  O N D E R N E M E N

V O O R W O O R D

Instyle Concepts zoekt 
verbinding met  
duurzame recreatie.

“Instyle 
Concepts 
verrast jouw 
gasten, nog 
luxer dan 
Thuis!”

Benny Graafsma
Specialist Recreatie

“Het interieur 
is de essentie 
voor het ultieme 
vakantiegevoel, 
de details 
maken het 
verschil!”

Muriël Mulder
Specialist Recreatie

voor de verbinding die op dit moment 

vanuit die branche wordt gevraagd.

Het hergebruiken van meubelen en het 

leveren van een cradle to cradle oplossing 

draagt bij aan deze vraag. Bij iedere klant 

wordt gesproken over onze toegevoegde 

waarde op het gebied van milieu. Op 

deze wijze wordt duidelijk gemaakt hoe 

wij afvalstromen scheiden en hoe we 

in het ontwerp van meubelen rekening 

houden met hergebruik en recycling 

van alle grondstoffen. Hiervoor is Instyle 

Concepts sinds 2011 PFEC gecertificeerd!

L A A T  J E  I N S P I R E R E N !
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G E R E A L I S E E R D E  P R O J E C T E N G E R E A L I S E E R D E  P R O J E C T E N

Naast de prachtige omgeving van dit vakantiepark 

kun je dieren verzorgen, worden de leukste  

evenementen georganiseerd en elke accommoda-

tie heeft zijn eigen unieke identiteit.

Dit maakt het park toegankelijk voor elke doel-

groep en is een geslaagde vakantie gegarandeerd.

Gastenbeleving staat op dit park met stipt op  

nummer 1, daar hebben wij met ons interieurteam 

de afgelopen jaren al een mooie bijdrage aan 

mogen leveren. 

In 2020 hebben wij maar liefst 94 accommo-

daties een grote restyling gegeven. Zo hebben 

de Fazanten en de Vlinders een kleurrijke bóóst 

gekregen met stoere en industriële meubels.  

De Damherten en Dassen hebben een zachte en 

warme uitstraling waar je je als vakantiegast  

méér dan thuis zult voelen. Zeker een bezoekje 

waard dus.   

Naast de restyling is er een langdurige samenwer-

king ontstaan waar wij de kwaliteitsbewaking en 

het preventief onderhoud plegen van het interieur 

van alle accommodaties op het park. Dit doen 

wij door te kijken door de ogen van de gast…waar 

beleving, hygiëne, comfort maar ook veiligheid de 

belangrijkste rol spelen. Uiteindelijk hebben wij 

hetzelfde doel, de gast méér dan tevreden stellen! 

En we zijn nog lang niet klaar! Afgelopen zomer 

zijn wij van start gegaan met de restyling van de 

prachtige authentieke Brabantse groepsboerderij 

en liggen er alweer mooie ideeën op de plank voor 

de toekomst.  

Het gedreven team van Vakantiepark Dierenbos 

heeft  een duidelijke koers gezet naar een fan-

tastisch mooi en verzorgd vakantiepark. Met het 

aanstekelijke enthousiasme en de daadkracht van 

Annouk Smeets, General Manager, kan het niet 

anders dat dit de komende jaren in een stijgende 

lijn door gaat!  

De laatste twee jaren zijn we begonnen met 

veel nieuwe totaalinrichtingen op Landgoed 

het Timmerholt in Westerbork.

De bungalows zijn in het bezit van particuliere 

eigenaren en worden verhuurd door het 

recreatiepark. 

Voor veel van deze eigenaren mag Instyle 

Concepts de complete woning een 

verrassende look geven. Samen met onze 

designer weten we elke keer weer opnieuw 

een verrassend interieurconcept te maken in 

de vele verschillende woningen op het park.  

We luisteren goed naar de eigenaren en  

leggen graag uit waarom we voor deze  

uitgekozen producten kiezen, we kijken 

hierbij vooral naar de omgeving en de  

materialen die we voor de inrichting 

gebruiken. Op deze manier verrassen we de 

eigenaren en de gasten op de juiste manier. 

Net iets meer dan thuis!

Voor Molecaten zijn we samen met directie en 

parkmanagers een mooie verbinding aange-

gaan. We zijn op een verrassende manier de 

parken in Nederland en Hongarije een totaal 

nieuwe look aan het geven. De campings en 

vakantieparken liggen in de bossen en aan 

de kust of direct aan het water. Wij verzorgen 

voor Molecaten Europe de complete interieurs 

voor alle nieuwe woningen en chalets op de 

parken. We kijken naar de liggingen van de 

parken en passen ons interieur hierop aan. Wij 

vinden het van groot belang dat we letten op 

kwalitatief hoogwaardige materialen en duur-

zame meubelen binnen de verhuurwoningen.  

Denk vooral aan de wisselschoonmaak en de 

tijd die er voor nodig is. 

De tafelbladen zijn afgelakt in 2-compo-

nentenlak met ruime kleurkeuze, de stoffen 

zijn eenvoudig met water te reinigen en we 

werken alleen met ledverlichting in veel 

variaties. Alle gordijnen zijn geproduceerd 

van een brandvertragende stof. We werken 

op de parken met duurzame en gerecyclede 

producten en kijken jaarlijks naar het onder-

houd van de pakketten. 

Overnachten op Vakantiepark Dierenbos 
betekent een ultiem vakantiegevoel!

Renovatie van de 
recreatiebungalows op 
Landgoed het Timmerholt 
in Westerbork

Molecaten Campings en Vakantieparken

Voordat er een nieuwe vakantiewoning 

ingericht kan worden moet dit natuurlijk 

ontwikkelt en gebouwd worden. Één van de 

bouwbedrijven waar wij mee samenwerken 

is OCB Bouw uit Ommen, een ècht familie-

bedrijf waar de eerste steen inmiddels al bijna 

60 jaar geleden is gelegd. Dat geeft wel aan 

hoeveel expertise en ervaring er binnen dit 

bouwbedrijf zit. 

In Ommen, ook wel de groenste Hanzestad 

van Nederland genoemd, ligt een prachtig 

gelegen Landgoed genaamd De Linden-

bergh. Dit vakantiepark staat garant voor rust 

en ruimte, dat zie je dan ook duidelijk terug in 

de ruim opgezette vakantiewoningen.

Eind 2021 kwam de vraag vanuit OCB Bouw 

of wij een interieurplan konden uitwerken 

voor een aantal nieuw te bouwen bungalows. 

Samen met één van de eigenaren hebben we 

een compleet plan uitgewerkt op maat.  

‘Cart blanche’ werd er gezegd! Ons design-

team kun je niet blijer maken en zijn gelijk 

aan de slag gegaan. Kijkend naar de wensen 

van de opdrachtgever, de omgeving en de 

creativiteit van ons team kwam er al snel een 

compleet en turn-key interieurvoorstel uit. 

Van vloeren tot gordijnen, van de meubels tot 

aan het keukeninventaris, alles er op en 

er aan..

Daar zijn wij goed in!

Onze projectmanager neemt vervolgens de 

volledige coördinatie op zich voor een strakke 

planning en duidelijke communicatie. Met het 

juiste gereedschap en een ingetekende  

plattegrond gaan onze monteurs vervolgens 

op pad voor de realisatie van het project, tot 

aan het laatste opgeklopte kussentje op de 

bank verzorgt. Wat is het mooi geworden! 

Landgoed de Lindenbergh
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Jaarlijks is er in Hardenberg dé enige vakbeurs voor de gehele 

recreatiebranche, De Recreatievakbeurs. Met bijna 300 exposan-

ten zijn alle gewenste onderwerpen wel aanwezig. Of je op zoek 

bent naar Duurzaamheid, Sanitair, Automatisering of mooie 

inrichtingen, alles is aanwezig in het Overijsselse. 

Al jaren werkt de beurs samen met de Rekreavakkrant, Recre-

atief totaal en Hiswa Recron. Dat zijn de partijen die de markt 

kennen en zorgen voor een goede verbinding met  

jouw onderneming. 

Meestal is de beurs de derde week van november in de  

Evenementenhal in Hardenberg. Ook dit jaar staan wij als  

projectinrichter op een mooie locatie. Kom je bij ons op de 

stand? We verrassen je met mooie interieurs en trends. 

Vadain maakt net als Instyle Concepts deel uit van Venture Group, een krachtige 

holding die wereldwijd actief is en meer dan 1000 medewerkers heeft. Vadain 

betekent voor de projectinrichting een totaalconcept op het gebied van interieur-

textiel. Het concept bestaat uit een grote stoffencollectie (brandvertragend) en 

een gordijnatelier voor alle gordijnen op maat. 

Voor het maken van gordijnen op hotelkamers, of in de recreatie alles is mogelijk. 

De confectie van de door ons geprinte gordijnen wordt ook door Vadain uitge-

voerd. Met een atelier in Genemuiden, Helmond en Polen is er capaciteit voor 

grote projecten. Ben je benieuwd naar wat wij kunnen betekenen op het gebied 

van raamdecoratie vraag het ons. 

Recreatiebeurs Hardenberg

Vadain

S A M E N W E R K I N G

Ontwerpen begint met luisteren, 
luisteren naar de wensen en 
het programma van eisen. De 
vertaling van de wensen naar 
vorm en kleur doen we met 
ons designteam. Er wordt een 
passend plan gecreëerd bij 
de wensen en eisen van de 
gebruiker/gast. De ruimte die 
meer dan thuis moet voelen. 

Gebruiker staat centraal
Uitwaaien op het strand, wandelen 

op de Veluwe, of in het zonnetje 

een boek lezen. Wij creëren het 

ultieme ‘meer dan thuis gevoel’ 

tijdens vakantie. Of je nu in een 

groepsaccommodatie, bungalow-, 

chalet-, of op een villapark verblijft. 

Wij verrassen jouw gast met een 

uniek ontwerp, comfort en ontwik-

kelen in samenspraak met jou een 

uniek en spraakmakend interieur 

voor de inrichting van jouw recreatie-

woning. Als recreatiepark eigenaar of 

-keten kun je erop vertrouwen dat wij 

de verbinding maken met jouw gast 

en de ruimte. Wij voorzien graag jouw 

park van een nieuwe look passend 

bij de doelgroep en stijl van jouw 

wensen. 

Verrassend ontwerp
Het interieurontwerp wordt gemaakt 

op basis van jouw wensen en eisen 

en geeft je een gedetailleerd beeld 

van de nieuwe of vernieuwde ruimtes. 

Het interieurconcept en – ontwerp op 

maat bestaat uit tekeningen, visuals, 

materialen en specificaties. Iedere 

ruimte wordt vanuit het oogpunt ‘het 

gevoel van (meer dan) thuis’ gemaakt. 

Goed voor gast en organisatie
Interieurs van recreatiewoningen 

draaien steeds meer om sfeer en het 

gevoel van ‘meer dan thuis’ te zijn. 

Kleine details die in de verhuur zeer 

belangrijk zijn, verliezen wij daarbij 

niet uit het oog. Een unieke inrichting 

van een recreatiewoning staat altijd 

voorop. Daarnaast dient het recreatie 

meubilair praktisch en functioneel 

te zijn. En dat natuurlijk met behoud 

van de kwaliteit, het comfort, veilig-

heid, en de prijsstelling. 

Je werkt samen met een team van 

zeer betrokken en toegankelijke mensen 

die alles in het werk stellen om te 

komen tot een ontwerp dat bij jouw 

organisatie en gasten past. Wil je bin-

nenkort de bestaande inrichting van 

jouw recreatiewoning(en) een upgrade 

geven of ga je nieuwe accommodaties 

bouwen? Wij denken graag mee in de 

sfeer, het ontwerp en de producten 

om jouw gasten te verrassen.

H E T  D E S I G N T E A M  V A N  J O U W  R E C R E A T I E P A R K

Gijsbert 
    Ui t hol

Rosanne
   Meester

Muriel
    Mulder

Benny
    Graafsma
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Het gaat over vertrouwen
Een vader gooit zijn kleine kind in de lucht … dat kind vertrouwt volledig 
op de handen van zijn vader. Wie kent niet dat gevoel? Dat je erop kan 
vertrouwen dat het goed komt. 

Bij Instyle Concepts ‘gooien’ wij jouw recrea-

tiepark in de lucht, en je kan erop vertrouwen 

dat je op de gewenste tijd, met de gewenste 

inrichting je gast kan ontvangen. Als park-

eigenaar of als investeerder binnen de 

recreatie mag je ervan uit gaan dat wij deze 

kernwaarde tot op het bot willen opvolgen. 

… En het draait om jullie gasten. Zij mogen 

overtuigd zijn, dat de inrichting die is geleverd 

hen laat ontspannen, laat genieten en laat 

uitrusten. Wij maken de plek die verrast, wij 

zijn de projectinrichter die verrast. Dit doen 

we door te kiezen voor een langdurige relatie 

met recreatieparken, beleggers en park-

eigenaren. Door deze verbinding maken we 

plannen die passen bij de eindgebruiker. 

Wij geloven dat een goede plek een plek is 

die verrast, een plek waar je je meer dan thuis 

voelt. Bel gerust voor een afspraak met één van 

onze accountmanagers en bel 038 - 205 55 55.

Investeer in turn key verhuur

Instyle Concepts
Eiffelstraat 2  

8013 RT Zwolle  

T: 038 205 55 55  

info@instyleconcepts.nl  

www.instyleconcepts.nl

D E  T R E N D  I S 

Pim Pera 
Algemeen Directeur

Het zou toch wat zijn? Je hebt  
een chalet, of een aantal  
vakantiewoningen gekocht en  
deze worden Turn-key ingericht.  
Vanaf dag één kunnen ze in de  
verhuur en ontstaat er rendement  
op het geïnvesteerde vermogen. 

Er is tegenwoordig veel aandacht voor:

• Gelijke uitstraling van de verhuurbare objecten

•  Aansluiting vinden bij de vrijetijdswensen van  

de gebruikers

• Zorgeloze oplevering van de investering

Turn Key projecten horen bij de tijd waarin wij 

nu leven. Gemak, maar ook het vertrouwen in de 

samenwerkende partijen zorgen dat met een hoog 

rendement kan worden verhuurd. Wij zijn de  

 projectinrichter die van betekenis kan zijn op 

dergelijke ontwerpen. Wij maken de plek die 

verrast!

 

We proberen aansluiting te vinden bij de vrijetijds-

wensen van de huurders. Via HISWA-RECRON laten 

wij ons adviseren waar mensen in hun vrijetijd 

of op vakantie behoefte aan hebben. En wat de 

verschillen hierin zijn. De één wil namelijk rust en 

regelmaat, de ander juist drukte en sensatie. Wij 

weten hoe de leefstijlen er uit zien, maar ook wat ze 

nodig hebben voor een goed interieur.
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