
Uw eigen woning, met vakkennis en 
persoonlijke aandacht voor al uw wensen.

Meer informatie op: 
www.rsp-recreatiebouw.nl



Uw keuze voor een eigen recreatiewoning, maakt u wel-
overwogen. Een keuze voor een woning  die is gebouwd 
door RSP Recreatiebouw, is een uitstekende start. U 
treft een ervaren bouwbedrijf, met ruim 40 jaar kennis 
en ervaring.

Wat dat concreet inhoudt? Wel, dat merkt u direct tij-
dens uw persoonlijke gesprek met ons. We  luisteren al-
lereerst naar uw wensen, die zijn het belangrijkste. 

Vervolgens denken we met u mee, in praktische en 
vooral duurzame oplossingen. Samen met een flinke do-
sis creativiteit en praktische vaardigheden komen we tot 
een prachtig resultaat.

Uw eigen recreatiewoning, mantelzorgwoning of water-
woning, met vakkennis en persoonlijke aandacht voor 
uw wensen, voor u gebouwd.

Bij RSP houden we van de natuur, de schoonheid van 
ons mooie Nederland, in een nog mooiere wereld. Met 
duurzame materialen en nieuwe technieken zijn wij con-
tinu op zoek naar de beste manier om een recreatiewo-
ning te realiseren. Dat zie u terug in onze woningen met 
het speciale RSP Label. Extra energiezuinige woningen, 
hoge isolatiewaarden en natuurlijke materialen. 

Gaan we voor u aan de slag?
Team RSP Recreatiebouw

Weloverwogen investeren 
met RSP Recreatiebouw

RSP Label: duurzaam & energiezuinig
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Junior
Investeren in een eigen recreatiewoning is een kleine 
stap, met het instapmodel van RSP Recreatiebouw: type 
‘Junior’. Deze recreatiewoning wordt traditioneel ge-
bouwd en is natuurlijk van uitstekende kwaliteit. U heeft 
de vrijheid om te kiezen uit diverse kleurstellingen en er 
zijn verschillende maten en uitvoeringen mogelijk. 

De junior is een budget woning voor het gehele recreatie 
seizoen, RSP Recreatiebouw realiseert dit voor u! U kent 
ongetwijfeld het gezegde;  “De ergernis over de slechte 
kwaliteit duurt voort, als de vreugde over de lage prijs 
allang vergeten is” nou dit is zeker niet van toepassing 
op de junior! Natuurlijk denken we met u mee en geven 
we u praktisch advies, zodat u écht een recreatiewoning 
krijgt die past bij uw wensen.
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Four Seasons
Bent u op zoek naar een recreatiewoning die u 365 dagen 
per jaar wilt kunnen gebruiken, tijdens ieder seizoen? Dan 
is ons ‘Four Seasons’ model een uitstekende optie. Door 
het gebruik van de unieke ‘Recreatie Sandwich Panelen’  
garanderen we een hoge isolatiewaarde. Gewoon met 
behoud van alle flexibiliteit voor de indeling van uw  
woning.

Alle indelingen & samenstellingen zijn bespreekbaar, u 
zult absoluut verrast zijn door de veelzijdigheid van de 
Four Seasons uitvoering.
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Four Seasons 
Greenhouse 
Een bijzonder energiezuinige en duurzame recreatie- 
woning; type Greenhouse. Deze woning draagt het spe-
ciale RSP Label. 

In samenwerking met het Technopanel 2000 heeft RSP 
de revolutionaire PIR sandwich panelen ontwikkeld, met 
de beste isolatiewaarde en een zeer lange levensduur. De 
gehele woning wordt naar wens samengesteld met deze 
speciale panelen, elke indeling is mogelijk. 

De Greenhouse is een recreatiewoning die geschikt is 
voor ieder seizoen, waarbij u profiteert van maximaal ren-
dement en uiteraard energielabel A. Duurzaam, veilig en 
extreem energiezuinig.

Meer informatie op: 
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Farmerhouse
Een recreatiewoning die geheel in de sfeer van de Veluwe 
past: zo werd oorspronkelijk dit type boerderij ontwikkeld. 
Een zeer sfeervolle recreatiewoning met een potdeksel  
buitenbekleding en een (kunst)rieten dak. 
De binnen afwerking van deze woning is eveneens in stijl met 
authentieke balken, toog-ramen met kruisroeden en naar 
wens een echte bedstee. Type Farmerhouse is een zeer gelief-
de uitvoering, waarin u geheel in boerderijstijl geniet van uw  
(vakantie)verblijf.

Meer informatie op: 
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Ieder mens is uniek, en alle wensen zijn dat ook. Daarom 
staan we bij RSP Recreatiebouw altijd open voor nieuwe 
ideeën en technieken. In onze eigen werkplaats gaan we 
geen enkele uitdaging uit de weg, dus heel graag gaan 
we samen met u om tafel om geheel op maat uw recrea-
tiewoning te bouwen. 

Zo kwamen we samen met diverse opdrachtgevers al tot 
de bouw van diverse unieke en onderscheidende recrea-
tiewoningen. Speciale Strandhuisjes, prachtige luxe Vil-
la-woningen en meer speciale projecten, waarover we 
u graag meer vertellen tijdens een persoonlijk gesprek.

Speciale uitvoeringen
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Waterwoningen
Bij RSP houden we ervan om leuke uitdagingen aan te 
gaan, als het gaat om uw woongenot óp het water. 
Met onze speciale Waterwoningen komen we tegemoet 
aan alle woonwensen en overleggen we met u over uw 
speciale locatie.

Ook de waterwoningen worden gebouwd met duurza-
me materialen, zoals hout en zink. Met diverse details 
wordt gezorgd voor een onderscheidende en sfeervolle 
uitstraling van deze woningen.
We nodigen u van harte uit om met uw persoonlijke 
wensen bij ons langs te komen. Vanaf de bouwtekening 
tot en met het transport van uw woning naar uw eigen 
locatie; we regelen graag alles voor u.
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Mantelzorg
Zelf uw ouders of uw familie verzorgen en nauw betrok-
ken zijn bij de gezondheid en het welzijn van uw naas-
ten: een steeds vaker geuite wens, die ook een specifie-
ke huisvestingsvraag met zich meebrengt.

Vanuit RSP Recreatiebouw voorzien we in passende op-
lossingen door middel van onze mantelzorgwoningen. 
Speciale woningen die in de door u gewenste omgeving 
gerealiseerd kunnen worden. Permanent of van tijdelijke 
aard; graag bespreken we u persoonlijke wensen met u 
en uw naasten. 

Het plaatsen van een mantelzorg woning is doorgaans 
vergunningsvrij, mocht dit niet het geval zijn dan kun-
nen wij alles voor u regelen. Wij noemen dat zorgen vrij 
wonen!

Meer informatie op: 
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Service
Bij RSP Recreatiebouw staat goede en flexibele service 
hoog in het vaandel. Door onze goed gemotiveerde me-
dewerkers en dankzij een moderne werkplaats zijn wij 
snel in staat om op uw wensen in te spelen. Indien nodig 
staat onze professionele buitendienst ook op uw locatie 
waar dan ook in Nederland snel voor u klaar!

Ook heeft u de mogelijkheid om een service-overeen-
komst met ons af te sluiten voor maar liefst 10 jaar. Ge-
durende al deze jaren nemen wij al het onderhoud van 
uw recreatiewoning uit handen en zorgen we ervoor dat 
uw woning er ieder jaar weer helemaal tip-top bij staat!

RSP Label 
Het RSP Label is speciaal voor u ontworpen en bedoeld 
voor alle duurzame en energie zuinige RSP woningen ge-
bouwd uit Recreatie Sandwich Panelen. Op onze profes-
sioneel opgezette productievloer worden altijd kwalita-
tief hoogwaardige woningen gefabriceerd die voorzien 
zijn van alle gemakken en comfort die de hedendaagse 
techniek u te bieden heeft, wij noemen dat de woningen 
van de toekomst .
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Logeer & probeer!
Kom zelf het unieke gevoel ervaren van een RSP Recre-
atiewoning en kom ‘proefslapen’. Want in deze brochure 
kunnen we u heel veel vertellen…. 

Uiteindelijk staat uw eigen gevoel voorop! En dat gevoel 
laten we u graag zelf ervaren. 

Via www.rsp-recreatiebouw.nl/proefslapen kunt u zich 
aanmelden. We nemen dan contact met u op.

Overtuig uzelf 
RSP recreatiebouw levert woningen uit eigen fabriek die 
voldoen aan de huidige, moderne kwaliteitseisen. 
Op een professioneel opgezette productievloer worden 
woningen gefabriceerd die volledig naar wens van de 
klant gemaakt worden.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een bezichti-
ging van onze productiehal.

Meer informatie op: 
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Marconiweg 9  
3899 BR  Zeewolde

T 0031 (0)36 534 86 23

info@rsp-recreatiebouw.nl 

Zorgeloos investeren in kwaliteit.

Meer informatie op: 
www.rsp-recreatiebouw.nl  


