Familie Heidi en Klaus Hellermann
Zeelanderij, Zonnemaire
De familie Hellermann komt al vele jaren naar Nederland. Soms op vakantie, soms alleen een dagje
naar zee. De zee, de uitgestrekte stranden, de mensen en de sfeer vonden ze altijd leuk. Op een
gegeven moment kwam het idee om een klein huis of een chalet te kopen.
Klaus Hellermann vertelt: “Toen we op vakantie gingen, waren we vaak in Burg-Haamstede. Vandaar
verkenden we Zeeland met de auto of met de fiets. Dus we kenden Zeeland redelijk goed. Op een
bepaald moment in de zoektocht naar een chalet hebben we Jan Deurloo ontmoet. Hij liet ons
Zeelanderij zien, waar nieuwe chalets zouden worden gebouwd, nadat we onze speciale wensen
hadden genoemd. Hoewel het op dat moment nog niet af was, konden we al zien dat het heel mooi
zou worden.”
Klaus en zijn echtgenote besloten snel om tot aankoop over te gaan. Door de goede zorgen van Jan
en Jacolien van Zeeuwse Chalets ging dat volgens hen heel soepel. “Beiden waren zeer goed
geïnformeerd en professioneel aan de ene kant, aan de andere kant vriendelijk, informatief en
behulpzaam (dat zijn ze overigens na aankoop van het chalet nog steeds). Onze afspraken voelden
erg vertrouwd en leuk.” Ze vonden het nuttig dat ze hun wensen en ideeën meteen konden
inbrengen bij Jan en Jacolien. “Zoals het chalet toen was, was alles eigenlijk zoals afgesproken en we
waren zeer tevreden. Bij de plaatsing konden we helaas niet persoonlijk aanwezig zijn. Met wat foto's
en een filmpje waren we er toch een beetje bij.”
De familie komt nu al een paar maanden regelmatig naar het chalet. Eigenlijk is alles gedaan, op wat
kleine dingen na. “We zijn zeer tevreden over het chalet zelf, de faciliteiten en alle belangrijke
functies. Alles ziet er niet alleen goed uit, maar het werkt ook soepel. Zonder twijfel is de beloofde
kwaliteit waargemaakt. Al onze wensen en verwachtingen zijn gerealiseerd.” Het chalet op
Zeelanderij was vanaf het begin bedoeld als een tweede huis. Als een manier om te ontspannen en te
recreëren. Dat willen ze ook zo vaak mogelijk doen. Ze hebben al veel persoonlijke spullen
meegenomen, daarom gaan ze het chalet alleen zelf gebruiken en niet verhuren. “Over het algemeen
zijn onze verwachtingen ver overschreden. We voelen ons echt op ons gemak in ons chalet en
Zeelanderij is erg stil, goed onderhouden en mooi. Tot slot zijn Arjan en Marjolein (de eigenaren van
Zeelanderij), onze buren en in het algemeen alle mensen waarmee we omgaan zeer vriendelijk en
behulpzaam. Ze hebben het ons gemakkelijk gemaakt om ons in Zeeland te vestigen.”

