
                                                                     

In plaats van maandag 26 september 2022 zijn we op donderdag 22 al in de 

ochtend vertrokken. 5 dagen eerder dus.

Een deel van de redenen kunt u op de volgpagina’s lezen inclusief afbeeldingen.

De Veluwse Hoevegaerde was voor ons bekend terrein, in 3 verschillende jaren 

hebben we daar een vakantie kort en langer doorgebracht, toen nog tijdens het 

beheer van het Landal vakantiebedrijf.

En ik kan niet anders zeggen, dat we ons er toen prettig bij hebben gevoeld, zoals 

uitgedrukt in : een vakantie-verblijf.

Dat krijg je onder meer wanneer je het gevoel krijgt welkom te zijn, dat de 

eigenaar ZORG draagt VOORAF voor een veilig en comfortabel onderdak / 

verblijf.  Dat hadden we bij Landal absoluut, maar nu bleek het ( bij ontvangst van 

het boekings formulier al ) Roompot te zijn.

Vloeren vies, rondom de koelkast vuil, kapotte hor , parasol niet te gebruiken waar 

het mooie weer wel zorgde voor warmte en zonneschijn. 

Op de volgpagina’s kunt u lezen dat we een

klacht bij de receptie hebben ingediend omtrent

de verwarming, geen handleiding voorradig, 

knopjes zonder functie en dus overdag vele

malen te heet , s’avonds vele malen te koud.

Wat we wel belangrijk vinden, is dat we serieus

worden genomen. En dat de monteur - zie foto -

meent dat alles goed werkt, waarvoor denk je

dan dat de klacht is doorgegeven.
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Dan ben je dus uitgepraat. 

Dat gevoegd bij de entourage : vuil op de vloer en in kieren, niet werkende 

zonwering, kapotte hor, dan ga je je vanzelf “niet thuis voelen” en begrijp je

ook vanzelf, dat “de geest van Landal” vertrokken is, en dat Roompot 

klaarblijkelijk de Zeeuwse zuinigheid zal weerspiegelen.

De medewerkers, erop aangesproken, riepen wel dat dezelfde mensen nog

steeds er werkten, maar dat snijdt geen hout. Immers, wanneer de leiding

andere instructies / werk-klimaat / arbeidsomstandigheden etc. geeft dan 

tijdens Landal, is niets meer hetzelfde.

Ik ben benieuwd of u in deze een hout snijdende reaktie kunt geven.

Hoogachtend, 

R.O.  van der Veen

verstevigd meubilair, inderdaad

een visitekaartje van Roompot .



nee, muizen (nog) niet bijgeleverd, aantrekkelijk ?

?

Reinheid achter de

fontein-afvoerbuis
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doel ? ????

Zuunig ? Of gewoon niet gecontroleerd , 

is het geld niet waard, toch ? Zie onder de koelkast, die bruine 

streep vuil.



Er is gerekend op de zon  >>>

al is de parasol niet in te passen

in de betonhouder, erger want

moet opvallen : de witte 

bekleding van de voet, is nog 35%

van aanwezig, en staat door wind

en weer omhoog en scherp voor

kleine handen. Geen gezicht toch ?

NOG ERGER : op warme dagen is een parasol

ONMISBAAR ! En in huis was het ook al “heet” zonder

 adequate bedieningsmiddelen……………

Dit en meerdere lakens kan duidelijk

wel een helder en fris lakenpakket

gebruiken , toch ? Hebben we van de

receptie ontvangen, maar een 

geweldige entree en presentatie????

Was de rest dan ook niet schoon ?

Nee. Zie foto’s ondermeer.

Een zeer doelmatig vliegengordijn met 

doorvliegroute door en verstevigd met 

paperclips. T.g.v vocht en langdurige 

plaatsing compleet verroest, is bij 

controle nooit opgevallen ...

klaarblijkelijk ………………………….

of geen controle, ligt meer voor de hand

gegeven de overige punten.

Het moet wel opgevallen zijn, tussen de

paperclips een gapend gat, groot genoeg

voor 20 vliegen ineens, dus niet 

gecontroleerd.

in de keuken:
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Advies :

Bij deze vakantiewoning zou de

heg VEEL lager moeten zijn, ivm

gebrek aan uitzicht bij het 

uitrijden, tegelijkertijd is de

drempel wel héél dichtbij de

uitrit.

Kortom, van 1 item worden wij ook niet

‘onrustig’, maar dit is té veel.

5

We hadden toestemming 

gegeven aan de receptie, dat

de monteur binnen kon komen.

Wij waren er dan dus niet bij.

En het was bloedheet bij 

zonneschijn, en ‘s avonds te

koud.Volgens de monteur werkt

alles uitstekend ………. dus niet.

En te bedenken : er was GEEN

gebruiksaanwijzing aanwezig.

En de knopjes op het bedien-

paneel hadden geen uitwerking

of toelichting. Dan valt dit 

verkeerd !!

En nee, van niets was er een

gebruiksaanwijzing.



We hadden geboekt van 19 tot en met

24 september gerekend volgens krant -

dagen. Dan is 25.05 ./. 6 = 4 euro 17.

Is al niet echt goedkoop. Maar door de 

veel te warme temperatuur in de woning

en het zeer tegenvallende comfort, hebben

we besloten om de 22e te vertrekken.

En nee, restitutie van de overblijvende

dagen werd niet gedaan. En na de 

ervaringen verbaasde het ons niet.

In de tijd van Landal zijn we 3 x op 

Hoevegaerde geweest, en ½ keer 

onder de paraplu van Roompot.

De ervaringen nu,  vragen niet om méér.

Op mijn vakantie-website zal ik de 

ervaringen niet positief weergeven, 

dat zal u duidelijk zijn.                                 6


