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www.succesparken.nl

HEERLIJKE BESTEMMINGEN VOOR EEN

ECHTE FAMILIEVAKANTIE!

•

SUCCESPARKEN: DE STANDAARD IN RECREATIE!
Succesparken staat al ruim 30 jaar bekend als de standaard in recreatie. De vakantieparken van Succesparken bieden alles voor de vakantieganger. Van kamperen tot een recreatiewoning huren of kopen. Maar ook
van oneindig vakantieplezier voor kinderen tot van alles te doen voor volwassenen. Een heerlijke bestemming voor een echte familievakantie!
Succesparken laat je kennis maken met water, bos of een landelijke omgeving, waar je ook voor kiest, er
is altijd van alles te zien en doen in de omgeving. Tussen de verrassende locaties in Gelderland, Drenthe,
Utrecht en Brabant zit ook vast en zeker jouw ideale vakantiebestemming. Sinds 2017 hebben wij een nieuwe locatie in Duitsland. Vakantiepark Hambachtal in Oberhambach (Rijnland-Palts).
Ook de sfeer op de Succesparken is uniek en de bouw van mooie chalets en bungalows maken het je mogelijk om hier altijd vakantie te komen vieren. Er staan diverse kavels met chalets, stacaravans en bungalows te
koop en je kan zelfs je eigen recreatiewoning (laten) ontwerpen en bouwen.
ZORGELOOS RECREËREN EN INVESTEREN
Een investering in een recreatiewoning op één van onze Succesparken is een investering die u weloverwogen wilt maken. Bovendien een investering waarvan u rendement mag verwachten. U bent alvast van één
zaak zeker: uw investering is vooral onze zorg. Graag bieden wij u extra zekerheden en overleggen wij met u
over uw persoonlijke wensen.
SAMENWERKING MET ERKENDE VERHUURORGANISATIES
Dankzij de nauwe samenwerking met erkende verhuurorganisaties en de jarenlange ervaring in de branche,
weet Succesparken steeds prima te anticiperen op de huidige en toekomstige markt en daardoor ieder jaar
opnieuw goede resultaten te boeken. Voor u, wel te verstaan. Succesparken heeft een goede samenwerking
met o.a. Succes Holidayparcs, Roompot, Novasol, Booking.com en TUI. Als verhuurorganisaties zorgen zij
voor een stabiele omzet en bezettingsgraad.
UW DROOM IS DICHTERBIJ DAN U DENKT!
Recreëren hoeft niet veel te kosten! Succesparken maakt van uw droom werkelijkheid. Een recreatiewoning
voor een betaalbare prijs. De aanschaf van een recreatiewoning, chalet of stacaravan geldt als een gedegen
investering voor de toekomst. Uw financiering wordt gewaarborgd door de meerwaarde van het object en de
opbrengsten uit eventuele verhuur. Onze adviseurs zijn u graag van dienst bij de aanschaf van uw woning
en de invulling van het totale financiële plaatje, inclusief mogelijke belastingvoordelen.
Alle Succesparken op een rij:
• Recreatiepark en Jachthaven De Scherpenhof

• Vakantiepark Bonte Vlucht

• Recreatiepark en Jachthaven Rhederlaagse Meren

• Recreatiedorp De Ossenberg

• Recreatiepark De Tien Heugten

• Park Brabantse Weelde

• Landgoed Het Grote Zand

• Vakantiepark Hambachtal (Duitsland)
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RECREATIEPARK EN JACHTHAVEN

DE SCHERPENHOF

EEN PARADIJS AAN DE IJSSEL
Recreatiepark en Jachthaven De Scherpenhof, op een steenworp afstand van het rustieke dorpje Terwolde,
is een zeer compleet park met werkelijk voor elk wat wils. Het park is onderverdeeld in een camping, diverse
verhuuraccommodaties, een stacaravangedeelte en een rustig gelegen chaletpark. Recreatiepark en Jachthaven De Scherpenhof is schitterend gelegen aan de IJssel en grenst aan de Veluwe. Nergens anders vindt u
zo’n diversiteit aan flora en fauna.
CAMPING EN JACHTHAVEN
Het park omvat een camping en een jachthaven met open verbinding naar de IJssel. De camping is geschikt
voor caravans en tenten tot maximaal 6 personen, op ruime standplaatsen met een 4 ampère elektra aansluiting. Er is een keuze uit diverse plaatsen: direct aan de IJssel, aan de recreatieplas of op het binnenterrein. De
eigen jachthaven beschikt over zeventig ligplaatsen en een aantal plaatsen voor jetski’s.
CHALETS, STACARAVANS EN BUNGALOWS
U kunt kiezen voor een verblijf in een geschakelde gelijkvloerse bungalow, een chalet of een stacaravan, zowel 4-, 5-, 6-, 8-, als 12 persoons. De accommodaties zijn comfortabel en voorzien van keuken, ruime zithoek
en een badkamer met douche en toilet. Ze beschikken bovendien over een TV en een terras met tuinmeubilair. Er is een centrale parkeerplaats nabij. De inrichting, indeling en oppervlaktes van de accommodaties
kunnen onderling verschillen.
FACILITEITEN VOOR JONG EN OUD
Recreatiepark en Jachthaven De Scherpenhof biedt vele faciliteiten voor jong en oud. De mooie ligging aan
de IJssel, jachthaven en recreatieplas zijn ideale plaatsen om te genieten van het water. Vissen, waterskiën
en zwemmen; De Scherpenhof biedt genoeg watersportactiviteiten. Het overdekte speelparadijs Play City en
de grote buitenspeelplaats bieden genoeg vermaak voor kinderen tot 12 jaar. Er is in de schoolvakanties een
uitgebreid recreatieprogramma voor jong en oud. Zie hieronder een overzicht van onze faciliteiten.

• Binnenzwembad met apart peuterbad

• Jeu de Boulesbaan

• Buitenzwembad met apart peuterbad

• Gamehal

• Sauna en stoombad

• Bowlingbanen

• Recreatieplas met strand

• Kidsclub Holly (tijdens NL vakantieperioden)

• Jachthaven

• Hangplek Chillzz

• Overdekt speelparadijs Play City

• Snackbar

• Buitenspeeltuin met diverse speeltoestellen

• 2 bruin cafés

• Tennisbanen

• 2 restaurants

• Tafeltennistafels

• Feestzaal tot 250 personen
• Wasserette

Uw verkoopadviseur: Ron Kleiboer
Ron is op maandag, dinsdag, vrijdag en zondag aanwezig op het park.
Adresgegevens:
Bandijk 60
7396 NC Terwolde
Tel.nr: 0571-291 731 / 06-53 163 449
E-mail: r.kleiboer@succesparken.nl
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RECREATIEPARK EN JACHTHAVEN

DE RHEDERLAAGSE MEREN

APART VAKANTIEGEVOEL
Een apart vakantiegevoel overspoelt je zodra je over de dijk rijdt richting Recreatiepark en Jachthaven Rhederlaagse Meren. Romantisch gelegen aan het grootste watersportgebied van Oost-Nederland “De Rhederlaag”, met aan de oostzijde de kronkelige rivierloop van de Gelderse IJssel en het groen van de Veluwezoom.
Een zeer geliefd gebied voor watersporters. Ook wandelaars en fietsers kunnen volop genieten van het afwisselende landschap bestaande uit slingerende rivierdijkjes of fraaie oude bomen van het Bingerdense bos.
Recreatiepark en Jachthaven Rhederlaagse Meren biedt vanwege zijn centrale ligging een ideale vakantiebasis om een dag attracties te bezoeken. Wat te denken van een reis om de wereld in één dag bij Burger’s Zoo,
een bezoek aan het Nederlands Openluchtmuseum of naar het Kröller-Muller museum waar u kunt genieten
van kunst, architectuur, rust en natuur. Voor de kinderen is er De Spelerij/De Uitvinderij of het Nederlands
Watermuseum.
EEN KLEIN STUKJE GESCHIEDENIS
Wie Rhederlaag wil typeren is wel even bezig met het raadplegen van zijn woordenboek: zonnen, zeilen,
surfen, eten, varen, paardrijden, fietsen en kamperen. Het is er namelijk allemaal mogelijk. Ontzanding en het
afsnijden van een bocht in de IJssel schiepen de voorwaarden voor de ontwikkeling van dit prachtige watersportgebied genaamd De Rhederlaag.
Recreatiepark en Jachthaven Rhederlaagse Meren is een gezellig en schoon recreatief park met 150 plaatsen
voor seizoen- en dagrecreatie en 300 vaste plaatsen voor chalets. Het park beschikt over een eigen jachthaven met 150 ligplaatsen. Op de Rhederlaagse Meren vindt u verschillende chalets. Deze zijn geschikt voor 4
t/m 6 personen. De accommodaties zijn comfortabel en voorzien van een keuken, een ruime zithoek en een
badkamer met douche en toilet. Ze beschikken over een TV en een terras met tuinmeubilair. De inrichting,
indeling en oppervlaktes van de accommodaties kunnen onderling verschillen. Zie hieronder een overzicht
van onze faciliteiten.

• Parkshop

• Tennisbaan

• Snackbar

• Pannaveld

• Restaurant

• Zonnestudio

• Bruin café “Old Sailor”

• Buitenzwembad met apart peuterbad

• Grote zaal voor feesten en partijen

• Privéstrand

• Speeltuinen met diverse speeltoestellen

• Jachthaven met havenkantoor

• Kidsclub (tijdens NL vakantieperioden)

• Wasserette

Uw verkoopadviseur: Hein Maasmans (06-51100774) Lammert Bergervoet en Jan Bergervoet jr.
Adresgegevens:
Marsweg 2
6988 BM Lathum
Tel.nr: 0313 – 632 211
E-mail: rhederlaagsemeren@succesholidayparcs.nl
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RECREATIEPARK

DE TIEN HEUGTEN

GENIETEN VAN DE PRACHTIGE OMGEVING
Fietsen in de prachtige omgeving, zwemmen, wandelen, dagtrips maken of gewoon even simpelweg ontspannen. Het kan allemaal op en rond Recreatiepark De Tien Heugten in het fraaie Drentse esdorp Schoonloo.
Natuur, rust en sfeer vormen hier de rode draad. Het park is onderverdeeld in een camping, een rustig gelegen
gedeelte voor stacaravans en een ruim opgezet chaletpark aan de recreatieplas. Het park wordt omringd door
honderden hectare staatsbossen. In de directe omgeving liggen twee unieke recreatievijvers met prachtige
stranden. Door de centrale ligging van het recreatiepark kunt u vele mooie uitstapjes maken. Er zijn tevens
onbeperkte wandel-, fiets- en ruitermogelijkheden.
CAMPING EN VERHUURACCOMMODATIES
Op het park kunt u terecht met caravans en tenten voor maximaal 6 personen. De ruime kampeerplaatsen (ca.
100 m²) zijn gelegen op aparte veldjes met diverse speeltoestellen. Op het park worden verschillende luxe en
eenvoudige bungalows en chalets verhuurd. Deze zijn geschikt voor 4 t/m 8 personen. De bungalows en chalets zijn modern ingericht en voorzien van alle gemakken. Zie hieronder een overzicht van onze faciliteiten.

• Buitenzwembad met glijbaan (36 meter)
en apart peuterbad

• 18 holes midgetgolfbaan
• Grand café met poolbiljart

• Recreatieplas met strand

• Buitenterras

• Parkshop met (verse) broodjesservice

• Snackbar

• Speeltuin met diverse speeltoestellen

• Wasserette

• Kidsclub (tijdens NL vakantieperioden)

• Fietsverhuur

• Sport- en speelvelden

Uw verkoopadviseur: Hendrik Russchen
Adresgegevens:
Westdorperstraat 29
9443 TM Schoonloo
Tel.nr: 0592- 501 220
E-mail: tienheugten@succesholidayparcs.nl
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LANDGOED

HET GROTE ZAND

BOSRIJK GENIETEN OP UNIEKE LOCATIE
Het landschap van Hooghalen en omgeving bestaat uit mooie bossen, groenlanden, essen en heidevelden:
ideaal voor liefhebbers van wandelen en fietsen. U heeft hier maar liefst vijf natuurgebieden binnen handbereik: Het Grote Zand, Het Witte Zand, Het Heuvinger Zand, Het Noordenvel en Het Hijkerveld. Tientallen
kilometers aan fietspaden voeren u door prachtige boswachterijen.
BUNGALOWS EN CHALETS
Op Landgoed Het Grote Zand vindt u verschillende types bungalows en chalets. Deze zijn geschikt voor 4
t/m 12 personen. Ook zijn er kindvriendelijke bungalows en wellness bungalows beschikbaar. De bungalows
en chalets zijn allemaal volledig en modern ingericht en voorzien van alle gemakken. Het gaat hier om zeer
ruime en luxe ingerichte bungalows en chalets in een bosrijke omgeving. Alle verhuuraccommodaties op
Landgoed Het Grote Zand zijn particulier eigendom en verschillen daardoor qua inrichting en indeling.
Landgoed Het Grote Zand met schitterende bungalows en chalets is een aanrader voor zowel jonge gezinnen
als senioren. De mooie, gunstige ligging vormt samen met het ruime aanbod aan faciliteiten een goede mix
voor een aangenaam verblijf. Zie hieronder een overzicht van onze faciliteiten.

• Binnenbad met apart peuterbad

• Junglebos

• Sauna en stoombad

• Fietsverhuur

• Zonnebank

• Skelterverhuur

• Parkshop

• Volleybalveld

• Bruin café

• Basketbalveld

• Restaurant

• Tafeltennistafels

• Snackbar

• Diverse speeltuinen

• Buitenterras

• Speelruimte in het hoofdgebouw

• Zaal tot max. 80 personen

• Air trampoline

• Kleine vergaderzaal

• Wasserette

• Kidsclub (tijdens NL vakantieperioden)

Uw verkoopadviseur: Rob van Driel
Adresgegevens:
Hof van Halenweg 2
9414 AG Hooghalen
Tel.nr: 0593-592 480
E-mail: info@hetgrotezand.nl

3

4

1

5

6

2

7

8

VAKANTIEPARK

BONTE VLUCHT

GENIETEN IN GLOOIENDE BOSSEN
Vanuit het park kunt u prachtige fiets- en wandeltochten maken op en rond de Utrechtse Heuvelrug en de
sfeervolle omgeving van Doorn. Vakantiepark Bonte Vlucht ligt midden in een prachtig en glooiend bosgebied. U zult hier versteld staan van de rust, ruimte en gastvrijheid. Door de centrale ligging geldt Vakantiepark
Bonte Vlucht als prima uitvalsbasis voor gezellige dagtrips. Wat te denken van een bezoek aan Museum Huis
Doorn, Kasteel Amerongen of het historische stadje Wijk bij Duurstede? Ook het Spoorwegmuseum in Utrecht
en het Ouwehands Dierenpark in Rhenen zijn zeker een bezoekje waard. In Zeist en Veenendaal kan naar
hartenlust gewinkeld worden, terwijl u het Henschotermeer op fietsafstand van het park vindt.
CAMPING EN VERHUURACCOMMODATIES
Omdat iedere vakantieganger nu eenmaal anders is, biedt Vakantiepark Bonte Vlucht op een terrein van 17
hectare verschillende verblijfsmogelijkheden. Die variëren van appartementen tot chalets. Deze zijn geschikt
t/m 5 personen. De appartementen en chalets zijn comfortabel ingericht en voorzien van alle gemakken.
FAMILIEPARK VOOR JONG EN OUD
Vooral gezinnen met jonge kinderen kiezen voor Vakantiepark Bonte Vlucht. Dat is begrijpelijk, want dit prachtig gelegen park staat bekend als een echt familiepark. In de vakantieperioden is een recreatieteam actief dat
de allerkleinsten en oudere jeugd vermaakt met knutselen, spelletjes en sport. Daarnaast zijn er op het park
verschillende faciliteiten en activiteiten zodat iedere vorm van verveling uitgesloten is. Zie hieronder een
overzicht van onze faciliteiten.

• Verwarmd buitenzwembad
(geopend van mei t/m september)

• Snackbar
• Kidsclub (tijdens NL vakantieperioden)

• Tennisbaan

• Buitenterras

• Sportveld

• Speeltuin met diverse speeltoestellen

• Restaurant

• Wasserette

• Bruin café

Uw verkoopadviseur: Ron Kleiboer
Ron is op woensdag en zaterdag aanwezig op het park.
Adresgegevens:
Leersumsestraatweg 23
3941 MN Doorn
Tel.nr: 0343- 473 232/ 06-53 163 449
E-mail: r.kleiboer@succesparken.nl
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RECREATIEDORP

DE OSSENBERG

MIDDEN IN DE BOSSEN
Recreatiedorp De Ossenberg ligt midden in de bossen op de Utrechtse Heuvelrug. Bekijkt u graag kastelen,
forten en buitenplaatsen? In de omgeving vindt u vele bezienswaardigheden zoals Kasteel Amerongen, De
Andrieskerk, oude dorpskernen en Ouwehands Dierenpark in Rhenen ligt op 8 kilometer afstand. U zult hier
volop rust vinden. Waar uw interesse ook naar uitgaat, natuur of cultuur, inspanning of ontspanning.
Op Recreatiedorp De Ossenberg heeft u de mogelijkheid kavels grond te kopen of te huren. Op deze kavels
kunt u naar eigen wensen een chalet plaatsen. Op het park zijn er ook chalets beschikbaar voor de verhuur.
Deze chalets zijn volledig en modern ingericht en van alle gemakken voorzien. De chalets zijn geschikt tot 5
personen en bevinden zich in een bosrijke omgeving.
FACILITEITEN OP HET PARK
De ligging van Recreatiedorp De Ossenberg is heel bijzonder. De mogelijkheden voor sport, spel en recreatie
zijn ook niet vergeten. In het zwembad kunt u heerlijk dobberen, ook kunt u een balletje slaan op de tennisbaan. De kleintjes kunnen volop genieten in de speeltuinen. In het hoogseizoen staat er bovendien een
recreatieteam voor u klaar, die jong en oud zullen vermaken. Zie hieronder een overzicht van onze faciliteiten.

• Verwarmd buitenzwembad

• Café

• Tennisbaan

• Restaurant

• Multifunctioneel sportveld

• Snackbar

• Kidsclub (tijdens NL vakantieperioden)

• Zaal tot 150 personen

• Speeltuin met diverse speeltoestellen

• Wasserette

Uw verkoopadviseur: Jan Artz
Adresgegevens:
Dwarsweg 1-3-5
3959 AC Overberg
Tel.nr: 0343- 481 354
E-mail: info@ossenberg.nl
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PARK

BRABANTSE WEELDE

UNIEK CHALETPARK
Recreanten van Park Brabantse Weelde hebben voorzieningen als golfbanen, een manege en tennisbanen
binnen handbereik. Voor degene die de rust van het park af en toe willen verruilen voor wat meer drukte,
liggen aantrekkelijke plaatsen als Tilburg, Breda en Baarle-Nassau op een steenworp afstand. Het park is rijk
aan een flora en fauna. Bijzondere vogels vliegen af en aan om hun nestjes te bouwen. In de nabije toekomst
zal het park worden uitgebreid met een tennisbaan, restaurant en een open zwembad.
COMPLEET OPGELEVERDE CHALETS
Op het park, met veel groen en verschillende vijverpartijen, is plaats voor de aanleg van 175 recreatiechalets
van 75 m², deze worden momenteel aangeboden in verschillende varianten en prijsstellingen. Voorts is het
ook mogelijk om te kiezen voor een kleinere variant. In de bouw van de eerste fase zijn er reeds een zestigtal
recreatiechalets geplaatst, waarvan er nog enkele worden verkocht tegen hoge kortingen, compleet ingericht
en met een fraai aangelegde tuin. De gemiddelde kavelgrootte bedraagt 300 m² tot zelfs 500 m². Er is wat
betreft de kleurstellingen van het chalet bewust gekozen voor uniformiteit. Dat geeft het park nog meer allure
en onderscheidt zich van andere parken.
BUNGALOW AAN HET WATER
Op ons park kunt u een prachtig recreatiechalet- of bungalow kopen aan het water. Tevens bestaat er de mogelijkheid om op de nog vrije kavels een eigen indeling te laten maken van uw recreatiechalet- of bungalow
die erop geplaatst zal worden. Zie hieronder een overzicht van onze faciliteiten.

• Verhuur van recreatiewoningen

Faciliteiten in de omgeving

• Verhuur van chalets

• Manege

• Receptie/verkoopkantoor

• Golfbanen
• Zwembaden
• Tennisbanen
• De Efteling in Kaatsheuvel
• Beekse Bergen in Hilvarenbeek

Uw verkoopadviseurs: Lammert Bergervoet en Jan Bergervoet jr.
Adresgegevens:
Raakeindse Kerkweg 71
5124 RZ Molenschot
Tel.nr: 0161- 416 996
E-mail: info@brabantseweelde.nl
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VAKANTIEPARK

HAMBACHTAL

UNIEK PARK
In de Duitse deelstaat Rijnland-Palts ligt Vakantiepark Hambachtal. Vakantiepark Hambachtal is gelegen in
een bosrijke omgeving op de Hunsrück. Op het hoogste punt, de Erbeskopf, is de gelegenheid om in de zomermaanden te rodelen en in de wintermaanden te skiën of te langlaufen. De omgeving biedt vele bezienswaardigheden zoals edelsteen musea. Bezoek het edelsteen museum in Idar-Oberstein. Hier vindt u een grote
collectie aan edelstenen. Trier en Cochem zijn prachtige grote steden die te bereiken zijn in een uur.
COMBINEER ACCOMMODATIES
Op het park worden bungalows en appartementen verhuurd. Deze zijn geschikt van 2 tot 6 personen. Ook
kunt u een 4- en 6-persoons accommodatie combineren. Zo is deze ideaal voor grote families tot en met 10
personen. De bungalows zijn er in luxe en eenvoudige uitvoeringen. De accommodaties zijn comfortabel en
voorzien van een keuken, een ruime zithoek en een badkamer met douche of bad en toilet. Ze beschikken
bovendien over een TV en een terras met tuinmeubilair.
FACILITEITEN IN OVERVLOED
Het park biedt vele faciliteiten voor jong en oud. In de vakantieperioden is er een recreatieteam aanwezig voor de kinderen t/m 12 jaar. Vanaf 13 jaar kun je een bezoek brengen aan de ChillZone. Op het park is
verveling niet mogelijk. Breng een bezoek aan het overdekte zwembad met een glijbaan van 97 meter. Voor
de liefhebber is er een wellness waar u heerlijk kunt ontspannen. Wanneer u meer houdt van een sportieve
vakantie kunt u terecht op onze tennisbanen in de overdekte tennishal of vissen in ons stuwmeer. Zie hieronder een overzicht van onze faciliteiten.

• Restaurant

• Subtropisch zwembad

• Snackbar

• Wellness

• Café

• Speeltuin(en)

• Kidsclub Holly (tijdens NL vakantieperioden)

• Midgetgolf

• ChillZone 13+

• Vergaderruimte

• Gamehal

• Feestzaal

• Bowlingbanen
• Tennisbaan

Uw verkoopadviseur: Lammert Bergervoet (06-53174555) en Ron Kleiboer (06-53163449)
Adresgegevens:
Hauptstraße 60
55765 Oberhambach, Duitsland
Tel.nr: +49 6782 1010
E-mail: hambachtal@succesholidayparcs.de

TYPE KORENBLOEM
Het chalet type Korenbloem wordt compleet opgeleverd en heeft een afmeting van 11 x 4 meter. Het chalet
heeft een open keuken met vaatwasser, combimagnetron, gasfornuis, afzuigkap en koelkast. Een ruime
woonkamer voorzien van openslaande deuren. Twee slaapkamers waarvan één met inbouw schuifkast.
Badkamer met bad meubel, hangend toilet, douche en designradiator. Het chalet is voorzien van centrale
verwarming met HR ketel.
Het chalet is mooi afgewerkt en is geschikt voor zowel eigen gebruik als voor de verhuur. Het chalet is
gemaakt van onderhoudsvrije materialen. Geen schilderwerk meer nodig maar één keer per jaar de buitenzijde schoonmaken is voldoende. Het chalet is volledig geïsoleerd en verblijven tijdens de winterperiode is
dus ook geen enkel probleem.
KENMERKEN:
Oppervlakte: 		
ca. 44-47 m²
Type:			chalet
Type bouw:		
nieuwbouw
Grond:			
huur- of koopgrond
Aantal personen:
4 of 6
Aantal slaapkamers:
2 (3 in het geval van een 6-persoons chalet)
Dit type chalet is mogelijk op onderstaande Succesparken:
• Recreatiepark en Jachthaven De Scherpenhof
• Recreatiepark en Jachthaven Rhederlaagse Meren
• Recreatiepark De Tien Heugten
• Landgoed Het Grote Zand
• Vakantiepark Bonte Vlucht
• Recreatiedorp De Ossenberg (60 m²)
• Park Brabantse Weelde

TYPE LODGE
Dit type chalet genaamd Lodge heeft een luxe en moderne uitstraling. De afmeting van de chalet is 11 x
4 meter. Chalet type Lodge is inclusief complete keuken met een vaatwasser, gasfornuis, afzuigkap, grote
koelkast met vriesvak en combimagnetron. Het chalet heeft een ruime woonkamer. Er zijn twee slaapkamers
waarvan één met een grote schuifwandkast en één met bovenkastjes. Er is een badkamer met toilet, bad
meubel en douche. Het chalet is voorzien van centrale verwarming met HR ketel.
Het chalet is mooi afgewerkt en is geschikt voor zowel eigen gebruik als voor de verhuur. Het chalet is
gemaakt van onderhoudsvrije materialen. Geen schilderwerk meer nodig maar één keer per jaar de buitenzijde schoonmaken is voldoende. Het chalet is volledig geïsoleerd en verblijven tijdens de winterperiode is
dus ook geen enkel probleem.
KENMERKEN:
Oppervlakte: 		
ca. 45 m²
Type:			chalet
Type bouw:		
nieuwbouw
Grond: 		
huur- of koopgrond
Aantal personen:
4
Aantal slaapkamers:
2
Dit type chalet is mogelijk op onderstaande Succesparken:
• Recreatiepark en Jachthaven De Scherpenhof
• Recreatiepark en Jachthaven Rhederlaagse Meren
• Recreatiepark De Tien Heugten
• Landgoed Het Grote Zand
• Vakantiepark Bonte Vlucht
• Recreatiedorp De Ossenberg
• Park Brabantse Weelde

TYPE BOTERBLOEM
Het chalet type Boterbloem heeft een moderne uitstraling en wordt compleet opgeleverd. Het chalet heeft
de volgende indeling: een hal, open keuken met vaatwasser, koelkast met vriesvak, combimagnetron, gasfornuis, afzuigkap en veel opbergruimte. Een ruime woonkamer met openslaande deuren. Eén grote slaapkamer met inbouwkast en één kleine slaapkamer. Luxe badkamer met douchecabine, designradiator, bad
meubel en hangend toilet. Het chalet is voorzien van centrale verwarming met HR ketel.
Dit chalet kan ook in de 6-persoons uitvoering gebouwd worden, de prijs hiervan is op aanvraag.
Het chalet is mooi afgewerkt en is geschikt voor zowel eigen gebruik als voor de verhuur. Het chalet is
gemaakt van onderhoudsvrije materialen. Geen schilderwerk meer nodig maar één keer per jaar de buitenzijde schoonmaken is voldoende. Het chalet is volledig geïsoleerd en verblijven tijdens de winterperiode is
dus ook geen enkel probleem.
KENMERKEN:
Oppervlakte: 		
ca. 50 m²
Type:			chalet
Type bouw:		
nieuwbouw
Grond: 		
huur- of koopgrond
Aantal personen:
4 of 6
Aantal slaapkamers:
2 (3 in het geval van een 6-persoons chalet)
Dit type chalet is mogelijk op onderstaande Succesparken:
• Recreatiepark en Jachthaven De Scherpenhof
• Recreatiepark en Jachthaven Rhederlaagse Meren
• Recreatiepark De Tien Heugten
• Landgoed Het Grote Zand
• Vakantiepark Bonte Vlucht
• Recreatiedorp De Ossenberg (60 m²)
• Park Brabantse Weelde

TYPE ELEGANT
Prachtig nieuw type chalet Elegant, gelegen op een ruime kavel koop- of huurgrond. Het chalet heeft de
volgende indeling: ruime woonkamer met open keuken voorzien van een vaatwasser, gasfornuis met afzuigkap, grote koelkast met vriesvak en een combimagnetron. Luxe badkamer met inloopdouche, toilet, designradiator, bad meubel met grote spiegel, luxe tegels op de wanden en de vloer en centrale afzuiging. Twee
slaapkamers, één met een tweepersoonsbed en één slaapkamer met twee éénpersoons bedden. Het chalet
is voorzien van centrale verwarming met HR ketel.
Het chalet is mooi afgewerkt en is geschikt voor zowel eigen gebruik als voor de verhuur. Het chalet is
gemaakt van onderhoudsvrije materialen. Geen schilderwerk meer nodig maar één keer per jaar de buitenzijde schoonmaken is voldoende. Het chalet is volledig geïsoleerd en verblijven tijdens de winterperiode is
dus ook geen enkel probleem.
KENMERKEN:
Oppervlakte: 		
ca. 54 m²
Type:			chalet
Type bouw:		
nieuwbouw
Grond:			
huur- of koopgrond
Aantal personen:
4
Aantal slaapkamers:
2
Dit type chalet is mogelijk op onderstaande Succesparken:
• Recreatiepark en Jachthaven De Scherpenhof
• Recreatiepark en Jachthaven Rhederlaagse Meren
• Recreatiepark De Tien Heugten
• Landgoed Het Grote Zand
• Vakantiepark Bonte Vlucht
• Recreatiedorp De Ossenberg
• Park Brabantse Weelde

TYPE NOTARIS
Het type Notaris is geliefd op onze parken. Een schitterend chalet voorzien van alle gemakken. Dit type
chalet is onderhoudsarm gebouwd en verkrijgbaar in 60 m² (4 personen) of 70 m² (6 personen). Het chalet
heeft de volgende indeling: hal, toiletruimte met hangend toilet. Ruime L-vormige woonkamer met open
keuken voorzien van combimagnetron, vaatwasser, afzuigkap en grote koelkast. Eén ouderslaapkamer, één
logeerkamer voor twee aparte bedden. Een ruime badkamer voorzien van luxe bad meubel en douche met
schuifdeuren. Het chalet is voorzien van centrale verwarming met HR ketel.
Dit chalet kan ook in de 6-persoons uitvoering gebouwd worden (70 m²), de prijs hiervan is op aanvraag.
Het chalet is mooi afgewerkt en is geschikt voor zowel eigen gebruik als voor de verhuur. Het chalet is
gemaakt van onderhoudsvrije materialen. Geen schilderwerk meer nodig maar één keer per jaar de buitenzijde schoonmaken is voldoende. Het chalet is volledig geïsoleerd en verblijven tijdens de winterperiode is
dus ook geen enkel probleem.
KENMERKEN:
Oppervlakte: 		
ca. 60-70 m²
Type:			chalet
Type bouw:		
nieuwbouw
Grond: 		
huur- of koopgrond
Aantal personen:
4 of 6
Aantal slaapkamers:
2 (3 in het geval van een 6-persoons chalet)
Dit type chalet is mogelijk op onderstaande Succesparken:
• Recreatiepark en Jachthaven De Scherpenhof
• Recreatiepark en Jachthaven Rhederlaagse Meren
• Recreatiepark De Tien Heugten
• Landgoed Het Grote Zand
• Vakantiepark Bonte Vlucht
• Recreatiedorp De Ossenberg (60 m²)
• Park Brabantse Weelde

WONING HAMBACHTAL
De woning Hambachtal omvat een volledige gerenoveerde woning en is van alle gemakken voorzien.
De woning heeft een woonkamer met open keuken. De woonkamer heeft een TV en openslaande deuren
naar het terras. Elke woning heeft een eigen terras voorzien van tuinmeubilair en een parasol. De keuken is
voorzien van een 4-pits fornuis, koelkast met vriesvak, magnetron, waterkoker en koffiezetapparaat. Er zijn
twee slaapkamers (3 in het geval een 6-persoonschalet). Eén slaapkamer met stapelbedden op de begane grond geschikt voor kinderen. De overige kamer(s) bevinden zich op de eerste etage en hebben twee
éénpersoons bedden. Op de eerste etage bevindt zich de badkamer met douche, wastafel en toilet. Op de
begane grond is er een tweede toilet. Alle woningen op Vakantiepark Hambachtal kunnen verschillen qua
inrichting en indeling.
Vakantiepark Hambachtal is gelegen in een glooiend landschap met veel hoogteverschillen. De parkfaciliteiten en woningen zijn daardoor bereikbaar via trappen.
Vakantiepark Hambachtal biedt u 10 jaar, 5% netto rendement.
KENMERKEN:
Oppervlakte: 		
ca. 82 m²
Type:			stenen woning
Type bouw:		
bestaande bouw
Grond: 		koopgrond
Aantal personen:
4 of 6
Aantal slaapkamers:
2 (3 in het geval van een 6-persoons chalet)
Dit type is alleen mogelijk op Vakantiepark Hambachtal.

TYPE EIKENHOEVE WELLNESS
Deze luxe uitgevoerde villa is van alle gemakken voorzien. Er is een ruime woonkamer met luxe interieur. In
de woonkamer zijn er openslaande deuren naar de veranda met lounge set en een tuin rondom. Een open
keuken met inbouwapparatuur. Er zijn 3 of 4 slaapkamers waarvan zich één bevindt op de begane grond. Op
de begane grond is er een badkamer met inloopdouche. Een tweede badkamer bevindt zich op de eerste
etage en is voorzien van een ligbad en douchecabine. Ook is de villa uitgerust met een traditionele of infraroodsauna.
Verschillende uitvoeringen Villa Eikenhoeve: Luxe of Wellness:
Bij uw keuze voor een villa op het exclusieve gedeelte ‘Zandverstuiving’ heeft u verschillende mogelijkheden. Alle villa’s worden gerealiseerd met een tweede badkamer, veranda met overkapping en een sauna.
De speciale Wellness villa’s worden daarbij voorzien van een whirlpool en sunshower.
KENMERKEN:
Oppervlakte: 		
ca. 77 m²
Type:			stenen woning
Type bouw:		
nieuwbouw
Grond: 		koopgrond
Aantal personen:
6 of 8
Aantal slaapkamers:
3 of 4 in het geval van een 6 of 8 persoons
Dit type is alleen mogelijk op Landgoed Het Grote Zand.

INVESTEREN IN EIGEN RECREATIEWONING:

OP VAKANTIE WANNEER JIJ DAT WILT

DE FISCALE ASPECTEN VAN EEN ROERENDE RECREATIEWONING
(chalet)
Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een roerende
vakantiewoning, hierna “chalet” genoemd. Daarbij
merken wij op dat de kwalificatie van een chalet als
roerende dan wel onroerende zaak, voor de BTW kan
afwijken van de overdrachtsbelasting.
In het navolgende wordt verondersteld dat:
• voor wat betreft de aankoop van het chalet: eerst de
grond (kavel) wordt aangekocht en daarna - los - het
op de grond te plaatsen chalet; over de aankoop van
de grond is dan 6% overdrachtsbelasting verschuldigd;
• de aankoop van het chalet plaatsvindt door een
natuurlijk persoon;
• het chalet wordt gebruikt in een recreatiepark;
• het chalet wordt bestemd voor eigen gebruik of
voor de verhuur aan derden, dan wel voor een combinatie van deze twee mogelijkheden;
• voor de eventuele verhuur aan derden gebruik zal
worden gemaakt van de diensten van de beheerder
van het recreatiepark;
• de eigenaar het chalet niet gebruikt als hoofdverblijf.
Voor BTW-doeleinden is het chalet als roerende zaak
aan te merken als het gemakkelijk is te demonteren
of te verplaatsen. De aankoop van een dergelijk chalet is belast met 21% BTW.

de aankoop van het chalet geen overdrachtsbelasting verschuldigd.
A. AANKOOP CHALET VOOR VOLLEDIG
EIGEN GEBRUIK
BTW
Zoals reeds is opgemerkt is de levering van het
chalet belast met 21% BTW. Deze BTW kan de koper
niet terugvragen bij de Belastingdienst en is dus
kostprijsverhogend.
Inkomstenbelasting
Na plaatsing van het chalet op de kavel, is het chalet
aan te merken als onroerende zaak. Het chalet wordt
voor de inkomstenbelasting belast in box 3. De heffingsgrondslag is de WOZ-waarde in het jaar waarover aangifte wordt gedaan.
Voorbeeld: in de aangifte inkomstenbelasting 2013
dient het chalet te worden gewaardeerd op de WOZwaarde 2013, die in het voorjaar 2013 door de gemeente is uitgereikt en waarbij 1 januari 2012 als
waardepeildatum is gehanteerd. (De waardepeildatum
voor de WOZ ligt dus een jaar voor de heffingsdatum
in box 3.)

Over het totale vermogen in box 3 (bezittingen
minus schulden) moet jaarlijks 1,2% vermogensrendementsheffing worden betaald, indien en voor
zover dit vermogen meer bedraagt dan de wettelijke
Voor de overdrachtsbelasting geldt dat, als het chalet vrijstelling. De vrijstelling wordt jaarlijks opnieuw
naar aard en inrichting is bestemd om langdurig op
vastgesteld. Belastingplichtigen van 65 jaar of ouder
dezelfde plaats te blijven staan, het chalet dusdanig hebben onder voorwaarden recht op een extra vrijmet de grond verbonden is dat sprake is van een
stelling (de ouderentoeslag).
onroerende zaak. Als geen duurzame plaatsing is beoogd, is sprake van een roerende zaak. In het eerste
B. AANKOOP CHALET VOOR ZOWEL EIGEN GEBRUIK
geval (onroerend) is bij de aankoop van het chalet
ALS VERHUUR AAN DERDEN
2% overdrachtsbelasting verschuldigd, tenzij het
een nieuw geplaatst chalet of (onder voorwaarden)
BTW
een maximaal twee jaar oud chalet betreft, want dan De levering van het chalet is belast met 21% BTW.
is een beroep op een vrijstelling van overdrachtsbe- De BTW op de aankoopkosten en de exploitatielasting mogelijk. In het tweede geval (roerend) is bij
kosten van het chalet (zoals onderhouds- en ener-

giekosten) kan in eerste instantie volledig worden
teruggevraagd bij de Belastingdienst, mits de koper
BTW-ondernemer is.
Om als BTW-ondernemer te worden aangemerkt,
moet men het chalet bedrijfsmatig exploiteren. Dit
betekent dat het chalet meer dan incidenteel moet
worden verhuurd. Volgens de Belastingdienst is
daarvan doorgaans sprake bij verhuur gedurende
minimaal 140 dagen per jaar. Eventueel privégebruik
doet hier niet aan af. Ook als men het voornemen
heeft het chalet bedrijfsmatig te exploiteren, kan
men al als BTW- ondernemer worden aangemerkt.
De kortdurende verhuur van een chalet aan personen in het kader van vakantiebestedingsbedrijf is
onderworpen aan het verlaagde BTW-tarief van 6%.

belastingplichtige één chalet bezit, zal dat normaliter het geval zijn. Maar bij het bezit van meerdere
chalets kan dat anders zijn, namelijk als er regelmatig
arbeidsintensieve werkzaamheden (onderhoud, etc.)
door de eigenaar zelf worden verricht. In dat geval
kan de Belastingdienst het standpunt innemen dat
er sprake is van “Resultaat uit overige werkzaamheden”, of eventueel “Winst uit onderneming”, hetgeen
betekent dat zowel de netto-huuropbrengsten als
de toekomstige waardeveranderingen van het chalet
worden belast in box 1 tegen een tarief van maximaal 52%.
C. AANKOOP CHALET VOOR UITSLUITEND
VERHUUR AAN DERDEN

BTW
Als men het chalet uitsluitend gaat verhuren aan
Ten aanzien van de bij aanschaf van het chalet tegasten voor kort verblijf, is men doorgaans BTW- onruggevraagde BTW zal wegens het privégebruik van
dernemer. De verhuur voor kort verblijf is belast met
het chalet jaarlijks een correctie moeten plaatsvinden. 6% BTW. De voorbelasting op zowel de aankoop- als
Deze correctie moet worden berekend aan het einde
de exploitatiekosten kan dan geheel worden terugvan het jaar van aanschaf èn de daarop volgende
gevorderd.
vier jaren. Dit gebeurt aan de hand van de herzieningsregels (zie onderdeel D).
Inkomstenbelasting
Zie onderdeel B.
Voor de in een jaar teruggevraagde BTW op de
exploitatiekosten van het chalet, moet de correctie
D. OVERIGE ZAKEN
wegens privégebruik worden verwerkt in de laatste
BTW-aangifte van dat jaar. Als het chalet ter beschik- BTW-ondernemerschap
king wordt gesteld aan de parkbeheerder/exploitant Als wordt voldaan aan de voorwaarden van het
en het privégebruik vindt plaats door middel van het BTW-ondernemerschap (zie de onderdelen B en C
(terug)huren (met BTW!) van het eigen chalet van de onder “BTW”), moet men zich als zodanig aanmelden
parkbeheerder/exploitant, net zoals een derde het
bij de Belastingdienst (zie: www.belastingdienst.nl).
chalet kan huren, hoeft géén rekening te worden
gehouden met het privégebruik.
Als sprake is van ondernemerschap dat inschrijving
bij de Kamer van Koophandel vereist, hoeft u zich
Inkomstenbelasting
niet aan te melden bij de Belastingdienst. De Kamer
Het bezit van een chalet wordt voor de inkomstenbe- van Koophandel geeft de inschrijving namelijk door
lasting in beginsel belast in box 3 (zie onderdeel A).
aan de Belastingdienst.
De huuropbrengsten en eventuele verkoopwinsten
blijven dan onbelast. Daar staat tegenover dat kosten Bij BTW-ondernemerschap wordt u een BTW-nummer
(inclusief rentelasten en afschrijving) niet aftrekbaar toegekend en moet u periodiek (normaliter eenmaal
zijn.
per kwartaal) een BTW-aangifte indienen via de
website van de Belastingdienst. Bij rubriek 1b van de
Voorwaarde voor behandeling in box 3 is dat het
aangifte geeft u in de eerste kolom het bedrag aan
chalet op “normale” wijze wordt beheerd. Als een
waarover omzetbelasting is berekend aan de huur-

ders; in de tweede kolom vermeldt u het BTW-bedrag
(6% van het bedrag in de eerste kolom). Bij rubriek
5b geeft u de aftrekbare BTW (op de kosten) aan.
Kleine Ondernemersregeling (KOR)
Bij de verhuur van een chalet door een particulier
kan de kleine ondernemersregeling (afgekort: KOR)
van toepassing kan zijn. De KOR houdt in dat een
BTW-ondernemer die op jaarbasis per saldo (dus na
aftrek van
de voorbelasting) niet meer dan € 1.883 aan BTW
verschuldigd is, een afdrachtsvermindering kan
krijgen:
• bedraagt de per saldo verschuldigde BTW over het
betreffende jaar minder dan € 1.345, dan hoeft
men in het geheel niets af te dragen aan de Belastingdienst;
• bedraagt de per saldo verschuldigde BTW € 1.345
of meer, doch niet meer dan € 1.883, dan is de
vermindering 2,5 maal het verschil tussen € 1.883
en de verschuldigde BTW.
Het bedrag van de vermindering waarop men recht
heeft, moet bij rubriek 5d van de BTW-aangifte worden ingevuld. Blijkt na afloop van het kalenderjaar
dat het plafond van de KOR is overschreden, dan zal
de reeds genoten belastingvermindering moeten
worden terugbetaald.
Als men in een jaar € 1.345 of minder aan BTW verschuldigd is en daarom - op basis van de KOR - per
saldo helemaal geen BTW hoeft te worden afgedragen, dan kan bij de Belastingdienst een schriftelijk
verzoek worden ingediend om ontheffing van
administratieve verplichtingen. Gevolg is dat er geen
BTW-aangiften meer hoeven te worden ingediend en
er geen facturen meer hoeven te worden uitgereikt.
Daar staat tegenover dat ook geen recht meer bestaat
op aftrek van voorbelasting.
Herzieningsregeling
Zoals reeds opgemerkt, kan een BTW-ondernemer
de aan hem in rekening gebrachte BTW als voorbelasting verrekenen met de door hem verschuldigde
BTW. De BTW die is betaald bij de aankoop van het

chalet, kan in het jaar van aankoop in beginsel
volledig worden verrekend. Deze verrekende aanschaf-BTW wordt gedurende het jaar van aanschaf
en de daarop volgende 4 jaren gevolgd. Aan elk van
deze 5 jaren wordt
1/5e deel van deze BTW toegerekend, waarbij jaarlijks moet worden beoordeeld of het met-BTW-belaste
gebruik in dat jaar afwijkt van het met-BTW-belaste
gebruik in het eerste (aanschaf)jaar. Zo ja, dan volgt
een correctie van de teruggevorderde voorbelasting,
die in de laatste BTW-aangifte van het betreffende
jaar moet worden verwerkt.
Ook de verkoop van het chalet tijdens de herzieningsperiode van 5 jaar kan een correctie van de
reeds teruggevorderde voorbelasting veroorzaken
(zie ook onderdeel B, onder “BTW”).
Overname chalet met exploitatieovereenkomst
Als een chalet wordt aangekocht dat al wordt verhuurd, waarbij tevens de exploitatieovereenkomst
wordt overgenomen, kan sprake zijn van een zogenaamde “overdracht van een algemeenheid van
goederen”1.
In dat geval is bij de aankoop geen BTW verschuldigd, ook al is het chalet nog niet of maximaal twee
jaar
in gebruik. Onder voorwaarden is dan tevens een
vrijstelling van overdrachtsbelasting mogelijk.

Bovenstaande informatie is algemeen van aard en kan om
die reden niet gezien worden als individueel advies.
Raadpleeg uw belastingadviseur als u informatie wilt
over uw individuele situatie.
Deze informatie is geschreven naar de stand van zaken
van de fiscale wetgeving en rechtspraak op 21 oktober
2013.
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artikel 37d van de Wet op de omzetbelasting 1968

● ZORGELOOS RECREËREN EN INVESTEREN
● SAMENWERKING MET ERKENDE VERHUURORGANISATIES
● UW DROOM IS DICHTERBIJ DAN U DENKT!
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Succesparken laat je kennis maken met water, bos of
een landelijke omgeving, waar je ook voor kiest, er is
altijd van alles te zien en doen in de omgeving. Tussen de verrassende locaties in Gelderland, Drenthe,
Utrecht en Brabant zit ook vast en zeker jouw ideale
vakantiebestemming. Sinds 2017 hebben wij een
nieuwe locatie in Duitsland. Vakantiepark Hambachtal
in Oberhambach (Rijnland-Palts).

➊ Recreatiepark en Jachthaven De Scherpenhof
➋ Recreatiepark en Jachthaven Rhederlaagse Meren
➌ Recreatiepark De Tien Heugten
➍ Landgoed Het Grote Zand
➎ Vakantiepark Bonte Vlucht
➏ Recreatiedorp De Ossenberg
➐ Park Brabantse Weelde
➑ Vakantiepark Hambachtal (Duitsland)
Kijk voor alle mogelijkheden op onze
website: www.succesparken.nl of neem
contact op met één van onze parken.

www.succesparken.nl

