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Dormio ontwikkelt luxe vakantieresorts op 
toeristische toplocaties. Daarnaast is Dormio 
verantwoordelijk voor de verkoop, verhuur en het 
beheer van de vakantiewoningen, appartementen en/
of hotelkamers op deze resorts. De naam Dormio staat 
voor ‘onbezorgd leven en zorgeloos genieten’. 

Als investeerder kun je beleggen in 
architectonische juweeltjes op de vakantieresorts 
en hotels in binnen- en buitenland. Naast het eigen 
gebruik van een vakantiewoning profiteer je volgens 
Dormio als woningeigenaar van aantrekkelijke 
inkomsten uit de verhuur. Elk resort heeft een eigen 
karakter dat past bij de natuurlijke omgeving. Gasten 
en woningeigenaren worden er compleet ontzorgd. De 
formule is uniek en houdt nu al twee decennia stand. 

CEO Don van Schaik vertelt over Dormio: ‘Ons doel is 
dat onze gasten in hun vrije tijd en tijdens vakanties 
zo optimaal mogelijk en zorgeloos kunnen genieten. 
En daarbij zorgen we dat de investering zo optimaal 
mogelijk rendeert en zorgeloos wordt beheerd.’ De 
medeoprichters zijn inmiddels met pensioen, maar 
in 2014 zijn Roel de Boer en Ben Suërs ingestapt 
als aandeelhouders. Dormio heeft in de tussentijd 
vleugels gekregen. In oktober 2021 wordt het 

Al 20 jAAr 
onbezorgd 
genieten bij 
dormioDormio Leisure Development bestaat dit 

jaar precies 20 jaar. In het hoofdkantoor, een 
fraaie Arnhemse villa aan de Velperweg die 
binnenkort verruild wordt voor een twee keer 
zo ruim kantoor (1200m2) dichtbij de huidige 
locatie, spreken we oprichter en CEO Don van 
Schaik over het vroeger, nu en de verwachte 
mooie toekomst van Dormio. 

‘�De�vraag�naar�
recreatief�
vastgoeD�in�binnen-�
en�buitenlanD�is�
enorm�toegenomen’

Dormio Resort Costa Blanca Beach & Spa

Dormio Resort Costa Blanca Beach & Spa “Restaurant Nuzza” 
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twintigjarig bestaan gevierd en dat is, kijkend naar de 
cijfers en naar wat is neergezet, zeker reden voor een 
feestje. Samen blikken we terug én vooruit.

Ter nadere kennismaking: wie is en wat doet 
Dormio precies?
Van Schaik: ‘Wij ontwikkelen hoogwaardige 

vakantiewoningen in het luxe segment. Denk hierbij 
aan villa’s, appartementen en penthouses in binnen- 
en buitenland. Daarnaast bieden al onze resorts en 
hotels uitgebreide faciliteiten voor optimaal genieten. 
Je vindt hier alles onder één dak: van ontwikkeling, 
verkoop en verhuur tot exploitatie. Met een 
trackrecord van 20 jaar begeleiden we  onze klanten 
van A tot Z en bieden langdurige betrokkenheid. We 
helpen het bezit van onze klanten maximaal te laten 
renderen door het te verhuren en hen ervan te laten 
genieten. Daarbij kan het gaan om een investering 
in een vakantiewoning voor eigen gebruik, om 
te verhuren via Dormio Resorts & Hotels of een 
combinatie hiervan.’

Hoe gaan jullie om met de huidige situatie? Zegen 
of zenuwslopend?
‘We merken dat er nog steeds veel vertrouwen is 

in de markt, er bestaat nog altijd een grote vraag naar 
vakantiewoningen in het luxe segment. Natuurlijk 
kent de pandemie enkele beperkingen, maar 
juist nu signaleren wij dat veel mensen behoefte 
hebben aan een eigen vakantiewoning. De vraag 
naar vakantiewoningen is enorm toegenomen. 
Qua exploitatie betekent dit dat de huren stijgen 
en dat levert dus meer rendement op voor onze 
investeerders. Ook onze nieuwe projecten lopen 
uitstekend. Dormio Resort Nieuwvliet-Bad is al zover 
verkocht dat per juni 2021 de bouw gaat starten. 

DoRmio heeft ziCh oNtwikkelD 

tot eeN ‘oNe Stop ShoppiNg’-

aDReS: eeN BewuSte keuze.

‘Dat klopt. Sinds 2004 zijn we met 

makelaars gestopt voor de verkoop. 

we ontdekten dat je zo van een 

bepaalde afhankelijkheid werd 

verlost. we hebben toen Dormio 

investments opgericht: een eigen 

verkooptak. in 2010 zijn we ook zelf 

de exploitatie gaan doen, die voorheen 

werd uitbesteed aan landal. Dat 

betekende een enorme groei in ons 

personeelsbestand. intussen zitten 

we op 320 fte, waarvan 50 hier op 

het hoofdkantoor in arnhem. Samen 

houden we zeven resorts en twee 

hotels draaiende. ondertussen zijn we 

bezig met het ontwikkelen van nieuwe 

resorts in binnen- en buitenland voor 

de verkoop van vakantiewoningen 

en uiteindelijk natuurlijk ook voor de 

verhuur ervan.’

‘�in�neDerlanDse�
steDen�worDt�een�
appartement�kopen�
om�te�gaan�verhuren�
steeDs�moeilijker’�

‘�wij�zijn�realistisch�met�
renDementsprognoses,�
onbezorgD�genieten�en�
transparantie�staat�
voorop’
Ook de bouw van Dormio Hotel Resort Zoutelande 
zal deze zomer starten. In het najaar wordt gestart 
met het project Dormio Resort De Hondsrug in 
de gelijknamige regio in Drenthe. In Spanje is ons 
nieuwe Dormio Resort Costa Blanca Beach & Spa net 
klaar, we kijken ernaar uit om eigenaren en gasten te 
ontvangen. Dormio Resort Maastricht is in afbouw, 
de laatste fase wordt momenteel gerealiseerd. Een 

gevolg van de coronasituatie was dat sommige 
resorts tijdelijk dicht waren, maar gelukkig werden 
de vaste personeelslasten gedekt door de overheid. 
Dormio heeft vanwege de beperkingen veel gewerkt 
met digitale bezichtigingsreizen om potentiële 
investeerders alsnog kennis te laten maken met de 
resorts. De toeristische exploitatie leverde weinig 
op vanwege de reisbeperkingen, maar gelukkig 

Dormio Resort Nieuwvliet-Bad “Vloedschuur” Dormio Resort maastricht ‘Notarishuis’

Dormio Resort eifeler tor

Dormio Resort Berck-sur-mer “Strandappartement Dordogne”
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trekt dit langzaam weer aan. Naar het recreatief 
vastgoed in binnen- en buitenland is er echter wel een 
ongelooflijke vraag. Zelfs in landen waar je nog niet 
heen mocht of nog steeds niet heen mag, is veel vraag 
naar vakantiewoningen. Denk bijvoorbeeld aan ons 
resort aan de Franse Opaalkust: Dormio Resort Berck-
sur-Mer. Kortom, het zijn uitdagende tijden, maar qua 
markt hebben we bij elkaar genomen geen klagen.’

Gelukkig. De groeiende vraag naar 
vakantiewoningen heeft wellicht ook financiële 
en fiscale componenten?
‘Inderdaad, die groeiende vraag heeft ten eerste 

ook te maken met de negatieve rente die je bij 
banken op spaartegoed moet betalen. Wij hebben 
te maken met particulieren die één en soms zelfs 
meerdere vakantiewoningen kopen. Ten tweede: 
mensen die bij ons in het buitenland kopen, willen 
geen extra vermogensrendementsheffing betalen. 
Dat geld steken ze liever in een vakantiewoning. Het 
rendement op recreatief vastgoed is stabiel. Kantoor- 
en winkelhuren staan onder druk, waardoor er in 
die sector veel wordt omgezet naar appartementen. 
Dormio biedt puur recreatief vastgoed, geen chalets 
of mobile homes, waarmee ik caravans zonder wielen 
bedoel. Een derde reden voor de enorm gegroeide 
vraag is dat het door beschermingsconstructies, 
de woningkrapte en starterssubsidies minder 
interessant is om in Nederland een appartement 
te kopen om te gaan verhuren. Zoek je ‘stenen’ als 
verhuurobject, dan bieden wij dus een interessant 
alternatief.’

Hoe ontstaat het idee rondom een nieuw resort?
‘Begin met de vraag: wil ik op deze locatie zitten? 

Privé is de belegger immers ook een toerist. Een 
vraag die ik mezelf altijd stel is: wil ik hier ook op 
vakantie? Zo ja, wat wil ik dan? Ben ik op zoek naar 
ontspanning, uitgebreide faciliteiten zoals een horeca 
of wellness? En is het verhuurbaar? Wat gaan we 
bouwen en levert het uiteindelijk rendement op? We 
letten op de omgeving en zoeken daar met een goede 
architect mooie aansluiting op.’

 
Wat maakt investeren in recreatief vastgoed 
anders dan traditionele beleggingen?
 “Traditionele beleggers werken met vastgestelde 

benchmarks. In de markt van recreatief vastgoed ligt 
dat anders. Duizend euro huuropbrengst per week 
garandeert niet automatisch 50.000 euro per jaar. 
Over een locatie kan gezegd worden: je kunt er goed 
fietsen en wandelen, maar dat kan overal. Dat mag in 
ons oogpunt niet de doorslag geven. De investeerder 
moet ook een beetje op zijn of haar instinct afgaan. 
Het is ook belangrijk dat investeerders zich realiseren 
dat vanuit de huuropbrengst ook wordt meebetaald 
aan uitgebreide faciliteiten zoals het zwembad, 
de receptie, het personeel, het groen op het park, 
verhuurprovisie voor touroperators als booking.com, 
het marketingbudget, het onderhoud etc. Zo’n 40 
tot 50 procent van de verhuuropbrengsten blijft 
hierdoor over voor de eigenaren. Bedenk ook dat 
gasten op onze resorts bijvoorbeeld geen elektriciteit 
achteraf betalen, iets wat je als vakantieresort 
vooraf goed moet incalculeren. Het zijn zaken 
waarmee we van tevoren rekening houden voor onze 
woningeigenaren op basis van jarenlange ervaring. 
Alles wordt geregeld, zo haalt een goede verhuurpartij 
meer uit je investering en wordt er geanticipeerd 
op een realistische huursom. Wij zijn geen partij 
die investeerders veel te hoge huurinkomsten 
voorspiegelt, inkomsten die -zoals bij anderen wel 
gebeurt- na de eerste tien “gegarandeerde jaren 
rendement” ineens fors naar beneden schieten. Als 
een partij een aanvangsrendement van zeven of acht 
procent belooft, weet iedereen: “er klopt iets niet”. 
Hierover voeren we ook gesprekken met het AFM, 
de hele branche heeft last van oneerlijke prognoses. 
Als je investeert in recreatief vastgoed bij Dormio 
kun je transparantie verwachten, met realistische 
voorspellingen omtrent het rendement.”

Wat is het voordeel van jullie coöperatieve
aanpak voor potentiële woningeigenaren en
geïnteresseerden?
‘Bij Dormio doen we zelf de exploitatie. Daardoor 

word je, zoals eerder gezegd, compleet ontzorgd: 
wanneer je verblijft in een (eigen) vakantiewoning 
van Dormio kun je hoogwaardige hotelservice 
verwachten: bij aankomst is je bed opgemaakt, de 
verwarming staat aan et cetera. Dat is voor veel 
mensen een prettig gevoel. De complete coördinatie 
wordt centraal geregeld vanaf ons hoofdkantoor en 
op ieder resort of hotel via de receptie. En mocht je 
het willen: via Dormio kun je je vakantiewoning altijd 
weer verkopen, dan treden wij op als makelaar. Dat 
we het al 20 jaar goed doen in de markt is daarbij een 
geruststellende gedachte. Wist je dat 30 procent van 
onze kopers al eerder bij Dormio heeft gekocht? Dit is 
dan ook onze beste reclame.’

‘�Dertig�procent�
van�onze�kopers�
heeft�al�eerDer�
bij�Dormio�
gekocht.�Dat�
is�onze�beste�
reclame’

waaR BeN je gRaag alS je eVeN 

tijD VooR jezelf NoDig heBt:

Bij mijn gezin veel. uit eten met 

vrienden. Stedentripjes.

paSSie VooR:

architectuur.

gRootSte iNSpiRatie:

port grimaud, het Venetië van 

frankrijk.  De franse architect 

françois Spoerry realiseerde in 1966 

zijn ambitieuze project van een stadje 

in het water. Beschermd tegen de 

wind uit het oosten en de mistral uit 

het westen ontwikkelde hij in de baai 

van Saint-tropez dit havenstadje port 

grimaud. het vakantiepark, nu nog 

authentieker geworden door de tijd, is 

gebouwd op lagunes en drooggelegde 

moerassen.

Dit Raakt mij peRSooNlijk:

onrecht. kan ik lastig mee omgaan.

topSeRie Netflix:

Blacklist.

faVoRiet VeRVoeRSmiDDel:

auto. ik rijd een audi e-tron.

ultieme oNtSpaNNiNg:

heb huis in Spanje. thuis zijn er altijd 

klusjes. Verder zit ik in het goede vak, 

haha. hoe meer vakantie hoe beter.

BeSte SpoRtpReStatie:

Volleyball. Vroeger in de regionale 

districtsselectie derde van Nederland 

geworden! wel heel lang geleden hoor.

guilty pleaSuRe:

italiaans schepijs.

BeSte aDVieS:

als je beseft dat bepaalde dingen beter 

gedaan kunnen worden door een ander 

meer info:

https://www.dormio.nl/investeren?utm_source=vgvisie&utm_medium=

offline&utm_campaign=qr&utm_content=di

dan jezelf, dan word je succesvol.

waaRuit BeStaat eeN peRfeCte 

Dag VooR jou:

‘s ochtends met het gezin opstaan. 

een nieuw project scoren op het werk. 

Niet te laat naar huis, borrelen en 

samen de avond in.

VooR wat iN het leVeN BeN je het 

meeSt DaNkBaaR:

mijn kinderen.

iS eR ietS waaRVaN je al heel 

laNg DRoomt:

ik wil ooit nog een mini-resort 

aanleggen op een plek waar je altijd wil 

blijven. Niet voor het geld maar voor 

mezelf. met familie en vrienden erbij 

en daar dan samen oud worden.

alS je moRgeN zou kuNNeN 

wakkeR woRDeN met eeN goeDe 

eigeNSChap of taleNt eRBij, wat 

zou Dat zijN:

minder opvliegend. gedrevenheid is 

leuk, maar kan ook tegen je werken.

wat maakt De StaD Slim:

toegankelijkheid. als stadsbestuur 

de kwaliteiten in je stad weten te 

vinden en deze gebruiken. arnhem 

was bijvoorbeeld flink gebombardeerd 

maar kent nu een nieuwe doordachte 

binnenstad, goed gelukt. en er zijn 

leuke evenementen. heel knap.

poSt CoViD-19, waaR kijk je het 

meeSt NaaR uit:

we hebben bergen verzet als organisatie, 

doordat we al ruim een half jaar aan de 

grond staan. Daardoor snak ik naar... 

vakantie! iedere dag kijken mijn vrouw en 

ik er naar uit: kunnen we al?

Don van Schaik
oprichter en CEO van Dormio

Van oorsprong is hij fiscaal jurist. 

Na zijn opleiding aan de universiteit 

van maastricht belandde hij op een 

vastgoedproject in tsjechië. omdat 

je als buitenlander destijds geen 

vastgoed op eigen naam mocht 

hebben, werd hij door de eigenaar van 

ingenieursbureau arnhem gevraagd 

dit voor hem op te lossen. zaken 

omtrent vakantiewoningen waren 

een buitenbeentje voor dit bureau en 

ontwikkelen in het voormalig oostblok 

was eind jaren 90 een uitdaging. 

maar rond de eeuwwisseling won het 

bureau er zelfs zilver mee, bij de aBN 

amro oost-europa exportprijs, ‘nog 

voor Campina en philips’, herinnert 

Van Schaik zich trots. in 2001 begon 

hij met compagnons anton Schouten 

en pim Bosman voor zichzelf: Dormio 

was geboren en inmiddels bestaat 

het bedrijf 20 jaar. in Nederland 

is Dormio, naast het ontwikkelen, 

verkopen, exploiteren en verhuren 

van eigen resorts en hotels, betrokken 

geweest bij diverse parken van landal 

greenparks en marina de eemhof, dat 

nu in handen is van Centerparcs.

iS het eeN BewuSte keuze 

geweeSt VooR DoRmio om alleS 

oNDeR ééN Dak aaN te BieDeN? 

‘Dat klopt. Sinds 2004 zijn we 

gestopt met makelaars voor de 

verkoop. we ontdekten dat je zo van 

een bepaalde afhankelijkheid werd 

verlost. we hebben toen Dormio 

investments opgericht: een eigen 

verkooptak. in 2010 zijn we ook zelf 

de exploitatie gaan doen, die voorheen 

werd uitbesteed aan landal. Dat 

betekende een enorme groei in ons 

personeelsbestand. intussen zitten 

we op 320 fte, waarvan 50 hier op 

het hoofdkantoor in arnhem. Samen 

houden we zeven resorts en twee 

hotels draaiende. ondertussen zijn 

we bezig met het ontwikkelen van veel 

mooie projecten: nieuwe resorts in 

binnen- en buitenland voor de verkoop 

van vakantiewoningen en uiteindelijk 

natuurlijk ook voor de verhuur ervan.’

wiSt je Dat…

het heimbacher Brauhaus een 

exclusief eigen biermerk brouwt 

voor het Dormio Resort eifeler tor te 

heimbach?

https://www.dormio.nl/investeren?utm_source=vgvisie&utm_medium=offline&utm_campaign=qr&utm_content=di

