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Locaties in samenwerking met Roompot Vakanties 

en Hogenboom Vakantieparken.

Mindervalide bungalows
Roompot Care biedt een groot aantal vakantie-

bungalows die geschikt zijn voor gasten met een 

fysieke beperking. Wij werken samen met Ango, 

een specialist op het gebied van aangepaste 

accommodaties.

Weekend- en vakantieopvang
Een kind dat extra zorg en aandacht nodig heeft, 

vergt vaak veel inspanning van de ouders en 

andere leden van het gezin. Pivot4 weekend- en 

vakantieopvang biedt een veilige en vertrouwde 

opvang. Zo kan uw kind onder professionele 

begeleiding een heerlijk weekend verblijven op één 

van de Roompot parken.

Zorg en hulpmiddelen op het vakantieadres
Voor het leveren van zorg en/of hulpmiddelen op 

het vakantieadres werkt Roompot Care samen 

met Comfortzorg. Uw aangevraagde hulpmiddelen 

zoals bijvoorbeeld een hoog/laagbed of een 

douchestoel zullen bij aankomst op het park voor 

u klaar staan, zodat u onbezorgd van uw vakantie 

kunt genieten.

Vakantiedialyse
Roompot Care biedt, in samenwerking met 

diverse ziekenhuizen, dialyse aan op een aantal 

vakantieparken. Zo kunt u zonder zorgen van uw 

vakantie genieten. Dialysecentra zijn aanwezig op 

de Roompot vakantieparken Weerterbergen, Cape 

Helius en Noordzee Résidence De Banjaard.



Roompot Care biedt de volgende mogelijkheden:

- Allergievriendelijke bungalows

- Bungalow visuele beperking

- CadWeazle strandrolstoel 

- Fysiotherapie tijdens uw vakantie

- Kuren en reuma

- Mindervalide bungalows

- Vakantiedialyse

- Weekend- en vakantieopvang

- Zorg en hulpmiddelen op het vakantieadres

Roompot Care is onderdeel van Roompot 

Vakanties en is gespecialiseerd in vakanties met 

zorg in de breedste zin van het woord.

Ons doel is om gasten die een zorgbehoefte hebben 

een zo plezierig mogelijk verblijf aan te bieden. Want 

ook als u zorg nodig heeft, wilt u zonder zorgen van 

een heerlijke vakantie kunnen genieten. Roompot 

Care werkt samen met (para)medische instellingen 

en doelgroepgerichte organisaties om de diverse 

zorgvoorzieningen te realiseren.

Allergievriendelijke bungalows
Een aantal vakantieverblijven is ingericht voor gasten 

met astma, COPD of allergieën. Deze zijn voorzien 

van aangepaste raambekleding en meubels, 

synthetische dekbedden en kussens en gladde 

vloeren. Uiteraard zijn deze vakantieverblijven rook- 

en huisdiervrij.

Bungalow voor gasten met een visuele beperking
Roompot Care heeft in samenwerking met de 

organisatie Bartiméus, dé specialist voor mensen 

met een visuele beperking, een vakantiebungalow 

ingericht op vakantiepark Weerterbergen. De 

bungalow beschikt o.a. over speciale en dimbare 

verlichting, aangepaste kleuren en contrasten en 

er zijn een aantal handige hulpmiddelen aanwezig. 

Hulphonden zijn welkom.

CadWeazle strandrolstoel
In samenwerking met stichting ORT Zeeland kunnen 

gasten met een fysieke beperking een elektrische 

offroad rolstoel huren. Deze geeft de unieke mogelijkheid 

om geheel zelfstandig offroad terrein te berijden. Denk 

daarbij aan stranden, bossen, duinen en natuurgebied. 

Dat betekent genieten, recreëren en vrijheid ervaren die 

voor veel mensen zo vanzelfsprekend is.

Fysiotherapie tijdens uw vakantie
Health Care Bad Arcen is een moderne fysiotherapie 

praktijk gevestigd in Thermaalbad Arcen op 

vakantiepark Klein Vink. Heeft u om welke reden 

dan ook fysiotherapie nodig tijdens uw vakantie, dan 

biedt Health Care Bad Arcen uitkomst. 

Kuren en reuma
Thermaalbad Arcen, gelegen op vakantiepark 

Klein Vink, biedt uitkomst voor mensen met 

reuma, chronische pijnen en vermoeidheid. Het 

thermaal water heeft door zijn unieke samenstelling 

een heilzame en pijnverzachtende werking. In 

samenwerking met Health Care Bad Arcen worden 

diverse kuurprogramma’s aangeboden. In het 

naastgelegen Parkhotel Bad Arcen verblijft u in 

comfortabele hotelkamers met directe toegang tot 

het Thermaalbad. 
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