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Welkom !
Lees in deze brochure meer over de aankoop- en verhuurmogelijkheden van Recreatiepark De
Boshoek via Chalet-kopen.com.
Wij geven u informatie over het aanschaffen van een nieuw chalet in combinatie met
verhuurbemiddeling op Recreatiepark De Boshoek. Naast een uitstekende investering met een
prachtig rendement, geniet u van de prachtige Veluwe. Lees alles over de verschillende
chaletmodellen en de mogelijkheden. Ook de mogelijkheid om een vakantiewoning te kopen voor
geheel eigen gebruik lichten wij u toe.
Kwaliteit en nauwkeurigheid vinden wij erg belangrijk. Wij werken samen met chaletbouwers en
leveranciers welke onze visie delen en komen zo tot een kwaliteitsvol eindobject zodat u volledig kunt
genieten van uw (rendements)object.
Wij informeren u graag over:
Rendementsobject met verhuurbemiddeling
Vakantiewoning voor eigen gebruik
Chaletmodellen
Verhuuropbrengsten
Alle mogelijkheden
Wij heten u van harte welkom!
Met vriendelijke groeten,
Recreatiepark De Boshoek
Chalet-kopen.com

ERKENDE
CAMPING

WELKOM ⋅ 3

Visie &
& missie
Chalet-kopen.com is een onderdeel van Recreatiepark De Boshoek, al jaren
op rij door de ANWB bekroond met 5 sterren. Chalet-kopen.com zorgt met
haar enorme expertise in chaletbouw en -verhuur voor een kwaliteitsvol
eindobject waar u als eigenaar volledig van kunt genieten. Door de
krachtenbundeling van Recreatiepark De Boshoek, Chalet-kopen.com en
de secuur gekozen partners en leveranciers zijn zij een grote speler van
de aan- en verkoop van recreatiewoningen op de Veluwe. Zij hebben de
ambitieuze motivatie om door heel Nederland dit concept te verspreiden.
Chalet-kopen.com heeft haar sterke expertise te danken aan de volgende
kernwaarden:
•
•
•

De jarenlange dromen van toekomstige kopers omtoveren tot een
duidelijk plan om een recreatiewoning te realiseren. Door de
transparantie van onze werkwijze weet de koper wat te verwachten.
Door duidelijke afspraken met de kopers te maken, wensen van de koper
te combineren met object- en locatiestijl, worden daarmee de mooiste en
meest unieke kavels gecreëerd.
Door verschillende investeringsmogelijkheden aan te bieden, zoals een
flexibel rendement, volledig eigen gebruik of een combinatie daarvan,
kan er op de financiële situatie van de eigenaar ingespeeld worden.

Chalet-kopen.com heeft de ambitie om sterk te groeien op de Veluwe en
de rest van Nederland. Koop uw rendementsobject en deze plaatsen wij op
Recreatiepark De Boshoek. Kies voor een chalet voor volledig eigen gebruik
en, indien nodig in overleg met parkeheerder, plaatsen wij deze op een park
naar keuze in Nederland. Chalet-kopen.com blijft ontwikkelen binnen de
recreatiebranche met kwalitatief hoogstaande chalets, waardoor zij altijd op
de hoogte is van trends, mogelijkheden en kansen.
Helder, Transparant en Persoonlijk. Chalet-kopen.com

4 ⋅ VISIE & MISSIE

Ontspanning

Kindvriendelijk

Ruimte & natuur
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Veluwelodge

4 personen

De Veluwelodge kan omschreven worden als een modern
en ruimtelijk chalet! Laat u verbasen over de ruimte in dit
instapmodel uit onze chaletaanbod. Een eigentijds design
gecombineerd met moderne kleuren, onderhoudsarm en
voorzien van alle gemakken. Dat maakt deze lodge tot een
aangename recreatiewoning.

INDELING
Na binnenkomst in de hal met toegangen tot de slaapkamers
en badkamer treft u de ruime keuken met inbouwapparatuur,
vaatwasser en moderne afzuigkap. Beide slaapkamers zijn
voorzien van twee comfortabele 1-persoons boxspringbedden.
De badkamer is voorzien van een ruime douche (80 x 100 cm)
met glazen schuifdeur, wastafel en toilet. De Veluwelodge
beschikt over een royale en gezellige eethoek met fijn uitzicht
over het kavel. Vervolgens kunt u in de woonkamer met een
grote raampartij met schuifpui uitermate goed genieten van
dit chalet.
De Veluwelodge wordt compleet opgeleverd met CV met
radiatoren, inrichting, matrassen en boxspringbedden. De
lodge is daarom instapklaar en snel te realiseren.
Onderhoud aan de Veluwelodge heeft u niet. Zo is het dak van
stalen dakpanplaten, zijn de kozijnen van kunststof en heeft
het chalet een buitenbekleding van kunststof Novicell met
houtnerfdetails. Ideaal aan de Veluwelodge is dat alle delen
vervangbaar zijn, dus altijd vrij van onderhoud is en ook blijft.
Uiteraard is er ook aan het milieu gedacht. De Veluwelodge
is goed geïsoleerd waardoor warmte goed benut wordt. De
Veluwelodge is voorzien van HR++ dubbelglas waardoor de
warmte in de lodge blijft.
6 ⋅ VELUWELODGE 4 PERSONEN

10,5 x 4m
42 m²
2 slaapkamers
4 slaapplekken

Modern en ruim chalet
Instapklaar
Onderhoudsarm
Milieuvriendelijk
Budgetvriendelijk

luwelodge

Meer informatie over dit chalet:
www.chalet-kopen.com/chalet-m
odellen
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Veluwelodge XL

6 personen

De Veluwelodge XL kan omschreven worden als een modern
en ruimtelijk chalet met nog meer uitstraling! Door het
fraaie ontwerp van het ‘schuine’ dak is dit recreatiechalet
uniek en stijlvol. Dit chalet is onderhoudsarm, voorzien
van alle gemakken om uitermate goed van uw verblijf te
genieten.

INDELING
Na binnenkomst in de hal met toegangen tot de slaapkamers
en badkamer treft u de ruime keuken met
inbouwapparatuur, vaatwasser en moderne afzuigkap.
Twee slaapkamers hebben twee comfortabele 1-persoons
boxspringbedden. De derde slaapkamer heeft een stapelbed
met lattenbodem. De badkamer is voorzien van een ruime
douche (80 x 100 cm) met glazen schuifdeur, wastafel en toilet.
Na de keuken komt u in de gezellige woonkamer met grote
raampartij en schuifdeuren naar het terras.
De Veluwelodge XL wordt compleet opgeleverd met CV met
radiatoren, inrichting en matrassen. Dit chalet is hierdoor
direct instapklaar en snel te realiseren.
U heeft bijna geen onderhoud aan dit chalet. Zo is het dak van
stalen dakpanplaten, zijn de kozijnen van kunststof en heeft
het chalet een buitenbekleding van kunststof Novicell met
houtnerfdetails. Ideaal aan de Veluwelodge XL is dat alle delen
vervangbaar zijn, dus altijd vrij van onderhoud is en ook blijft.
Uiteraard is er ook aan het milieu gedacht. De Veluwelodge
XL is goed geïsoleerd waardoor warmte goed benut wordt. De
Veluwelodge XL is voorzien van HR++ dubbelglas waardoor de
warmte in de lodge blijft.

8 ⋅ VELUWELODGE 6 PERSONEN

11,5 x 4m
46 m²
3 slaapkamers
6 slaapplekken

Modern en ruim chalet
Uniek en stijlvol ontwerp
Instapklaar
Onderhoudsarm
Milieuvriendelijk

welodge 6p
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Veluwelounge 6 personen
De Veluwelounge is een zeer stijlvol en ruim chalet voor 6
personen. Door het unieke ontwerp van deze recreatiewoning
beleeft u een bijzonder verblijf. Door de overkapte veranda,
loft en ruime woonkamer kunt u vol op genieten van uw tijd in
de Veluwelounge.

INDELING
Bij binnenkomst door de openslaande deuren onder de
overkapte veranda waant u zich in de ruime zonverlichte
woonkamer van deze recreatiewoning. U ziet direct de ruimte,
gezelligheid en de sfeer van de Veluwelounge met unieke
uitstraling. Verderop vindt u de ruime keuken met
inbouwapparatuur en vaatwasser. Vanuit de keuken treft u ook
de toegang tot de twee slaapkamers en badkamer. De twee
slaapkamers slaapt u comfortabel in de twee 1-persoons
boxspringbedden. De badkamer bevaat een douche (90 x 90
cm), toilet en wastafel. Door middel van een trapje komt u
vanuit de keuken bij de wat hoger gelegen loft: een gezellige
slaapkamer die wat hoger gelegen is. Kinderen vinden dit
fantastisch!

Stijlvol en ruim chalet
Onderhoudsarm
Zeer goed geïsoleerd
Grote veranda

10 x 4.90m
veranda van 2.50m
49 m²
2 slaapkamers en 1 loft
6 slaapplekken

Uniek en stijlvol ontwerp

De Veluwelounge is in zijn geheel onderhoudsvrij. Zo is het
dak voorzien van aluminium dakpanplaten, zijn de kozijnen
van kunststof en is het chalet voorzien van kunststof Novicell
met houtnerfdetails. De Veluwelounge is zeer goed geïsoleerd,
waardoor de warmte binnen het chalet blijft en u in zomer en
winter kunt genieten van dit bijzondere recreatiechalet.
Bedstede

Boven andere 2 slaapkamers

10 ⋅ VELUWELOUNGE 6 PERSONEN

Meer informatie over dit chalet:
www.chalet-kopen.com/chalet-modellen
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Veluwe Villa

6 personen

De Veluwe Villa is in één zin te noemen: een luxe hedendaags
recreatiechalet waar u en uw gast in alle comfort genieten
van een heerlijk verblijf op de Veluwe. De sfeervolle en
unieke uitstraling garanderen een uniek verblijf!

12 x 4,70m
54 m²
3 slaapkamers
6 slaapplekken

INDELING

Stijlvol en luxe

De Veluwe Villa is royaal te noemen met zijn enorme
oppervlakte. De uitstraling van de Veluwe Villa doet haar naam
eer aan. Met een villa uitstraling van luxe, comfort en sfeer.

Onderhoudsarm en zeer goed geïsoleerd

In het breedste gedeelte van de Veluwe Villa komt u binnen in
de ruime en lichte woonkamer/woonkeuken. De grote keuken
met inbouwapparatuur en vaatwasser is een luxe toevoeging
in de grote ruimte. In de woonkamer is een sfeervolle
wandhaard aanwezig waar u zowel binnen als buiten van kunt
genieten. Vanuit hier is er toegang tot de drie
slaapkamers, badkamer en apart toilet met zwevend toilet.
Twee slaapkamers hebben twee 1-persoons boxspringbedden.
De derde slaapkamer heeft een stapelbed met lattenbodem.
De badkamer heeft een ruime douche (80 x 100 cm) met
glazen schuifdeur, zwevend toilet en badmeubel.
Met openslaande deuren komt u op het terras waar de
sfeerhaard aanwezig is. Ruimte genoeg voor lange gezellige
avonden op het terras. De Veluwe Villa is onderhoudsarm door
EPDM dakbedekking, kunststof kozijnen en kunststof
buitenbekleding van Novicell.
Door de goede isolatie en HR++ dubbelglas blijft alle warme
lekker in het chalet, wat zorgt voor extra comfort.

12 ⋅ VELUWE VILLA 6 PERSONEN

3 slaapkamers en apart toilet
Sfeervol en uniek ontwerp
Sfeerhaard, zowel binnen als buiten

alet:
Meer informatie over dit ch
halet-modellen
www.chalet-kopen.com/c
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Voortse villa

4 of 6 personen

De Voortse Villa is met haar sfeervolle in- en exterieur uniek
te noemen! Een prachtchalet met veel stijl en beleving voor
u en uw gasten. De combinatie van luxe, stijl en sfeer maken
dit een waardevol recreatiechalet voor 4 of 6 personen.

INDELING
Bij binnenkomst in de hal heeft u toegang tot de slaapkamers,
apart zwevend toilet, kast en badkamer. De slaapkamers
hebben twee comfortabele 1-persoons boxspringbedden en in
de ouderslaapkamer treft u een kastenwand met
schuifdeuren. De luxe badkamer heeft een ruime
inloopdouche (90 x 160 cm), badmeubel en zwevend toilet. De
slaapkamers hebben comfortabele 1-persoons
boxspringbedden. Door een nis komt u in de woonkamer en
-keuken. De ruime L-keuken heeft inbouwapparatuur en
vaatwasser. De woonkamer straalt luxe en sfeer uit met de
lichtinval en sfeerhaard waar u zowel binnen als buiten van
kunt genieten.
Door de schuifpui komt u op het overkapte terras waar de
sfeerhaard centraal aanwezig is.
De Voortse Villa is onderhoudsarm door de kunststof kozijnen
en kunststof gevelbekleding.
Aan het milieu is ook gedacht in deze Voortse Villa met de
HR++ ramen en goede isolatie. Waardoor u in zomer en winter
optimaal kunt genieten van dit stijlvolle en luxe chalet.

Ook in XL variant voor 6 personen!
14 ⋅ VOORTSE VILLA 4 & 6 PERSONEN

9.20 x 6.10m
overkapping 3.00 x 6.10m
55 m2 / 70 m2
2 of 3 slaapkamers
4 of 6 slaapplekken

Stijlvol en luxe
Sfeervol in- en exterieur
Onderhoudsarm en zeer goed geïsoleerd
2 slaapkamers
Sfeerhaard, zowel binnen als buiten

Meer informatie over dit chalet:
www.chalet-kopen.com/chalet-m
odellen

VOORTSE VILLA 4 & 6 PERSONEN ⋅ 15

OPTIES

Sauna

Tuinhuis

Uw eigen houtgestookte sauna bij uw chalet, wat een luxe! Geniet met 4
tot 6 personen in deze sfeervolle sauna.

Wat extra opbergruimte in een tuinhuis op maat bij uw chalet. Gemaakt
van kwalitatief top hout en geplaatst in alle preciezie.

Sauna voor 4 of 6 personen
Luxe toevoeging bij uw chalet
In rust en privacy genieten

16 ⋅ OPTIES

Tuinhuis op maat gemaakt
Duurzaam Douglas hout
Laten plaatsen of zelf opbouwen

Finse Kota

Overkapping

Creëer extra ruimte voor gezelligheid, luxe en comfort met deze houten
Finse Kota. Een sfeervol buitenhuis met ruimte om te zitten en grillen
boven het vuur.

Met een overkapping bij uw chalet creëert u extra comfort om heerlijk
buiten te genieten. In diverse soorten en maten op maat voor u gemaakt.

Finse Kota in diverse soorten en maten
Creëer extra ruimte voor gezelligheid
Extra buitenhuis voor grill en diner

Overkapping op maat gemaakt
Met of zonder glazen wanden
Laten plaatsen of zelf opbouwen

OPTIES ⋅ 17

Verhuuropbrengsten
Op zoek naar een alternatief voor banksparen?
De vraag naar binnenlandse vakanties is de laatste jaren enorm gestegen.
De investering in een vakantiehuis in Nederland is daarom een goed
alternatief voor banksparen of beleggen in een onzekere aandelenmarkt.
Bij Recreatiepark De Boshoek is het mogelijk om te investeren in een
recreatiechalet. Door de continu stijgende bezettingsgraad wordt het
rendement op uw investering nog interessanter.
U kunt ervoor kiezen om uw recreatiechalet te gebruiken als
rendementsobject, u kiest voor een combinatie van rendement en eigen
gebruik of voor volledig eigen gebruik.
Er is bij Recreatiepark De Boshoek een continue stroom van investeringen
in marketingdoeleinden, waarbij trends, nieuwe (online) mogelijkheden en
ambities ervoor zorgen dat de positie als Nederlands vakantiepark naar een
nog hoger niveau getild wordt.
Exploitatiekosten
De exploitatiekosten zijn de kosten die u als eigenaar betaalt voor de huur
van de kavel en het onderhoud aan uw recreatiechalet. Daarnaast dient u
met onderstaande kosten rekening te houden:
Jaarplaatskosten (1 januari tot 31 december)
Servicekosten (onderhoud van de tuin, technisch e.d.)
Forensenbelasting
Verzekering recreatiechalet
Uw nieuwe recreatiechalet: hét alternatief voor banksparen!

18
18 ⋅⋅ VERHUUROPBRENGSTEN
SOORT PAGINA

Interieur
Alle chalets worden turnkey opgeleverd
Samen met gerenomeerde (meubel)leveranciers
wordt uw chalet volledig ingericht en opgeleverd
klaar voor de verhuur.
Uw verkoopadviseur van Chalet-kopen.com gaat
met u mee naar onze meubelleverancier om
uw chalet in stijl passend bij het exterieur in te
richten.
Wanneer u kiest voor volledig eigen gebruik van uw
recreatiechalet, dan adviseren wij u graag om uw
chalet zo mooi mogelijk in te richten.
In de meubels heeft u de keuze uit verschillende
stoffen, materialen, kleuren en modellen.

Veluwelodge + Wellness

Veluwelounge

Stel uw chalet samen geheel naar uw wensen!

Veluwelounge 6 pers. + Wellness

Veluwelodge XL

SOORT
INTERIEUR
PAGINA ⋅ ⋅19
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Mogelijkheden
Investeren als belegging
Als alternatief voor banksparen of een onzekere aandelenmarkt, kunt u een
recreatiechalet aanschaffen welke Recreatiepark De Boshoek meeneemt in
haar marketingstrategie en zorgt voor een aantrekkelijk flexibel rendement.
Investeren als belegging gecombineerd met eigen gebruik
U bent op zoek om een gedeelte van uw vermogen te investeren, maar u bent
ook opzoek naar een vakantieadres om zelf gebruik te maken van uw
investering. Het gaat u niet direct om het rendement, maar u wenst ontzorgd
te worden van onderhoud aan het recreatiechalet en de complete
administratieve afwikkeling. Tevens wilt u niet geheel opdraaien voor alle
kosten wat een eigen recreatiechalet met zich mee brengt.
Geheel eigen gebruik
U bent op zoek om een gedeelte van uw vermogen te investeren in een
recreatiechalet waar u zelf vakantie in kunt vieren. U bent op zoek naar
een park vol met faciliteiten voor u en uw gezin of een park in de natuur en
alle rust. Chalet-kopen.com adviseert en gaat samen met u aan de slag om
met uw budget uw droom tot werkelijkheid uit te brengen. Samen met u
selecteren wij het juiste park in Nederland en produceren wij het
recreatiechalet naar uw wensen en eisen. Wij houden rekening met de
zonligging, uw gezinssamenstelling en uw persoonlijke wensen.
Financieringsmogelijkheden
Een recreatiechalet is een grote aankoop die goed voorbereid dient te
worden. Hier hoort ook het financiële stuk bij. Om er zeker van te zijn dat
ook dit gedeelte goed geregeld is, zodat u in alle rust kunt genieten van uw
nieuwe vakantieverblijf, informeren wij u graag over de mogelijkheden en
een geschikte financiering. Wij brengen u in contact met een adviseur zodat
u samen de mogelijkheden om een recreatiechalet te kopen op basis van een
(gedeeltelijke) financiering kunt bekijken.

20
20 ⋅⋅ MOGELIJKHEDEN
SOORT PAGINA

Omgeving
De Veluwe: de perfecte plek voor uw recreatiewoning!
Voor iedere leeftijdis er van alles te doen:
Wandelen en fietsen op de Veluwe met diverse routes
Diverse attractieparken binnen een half uurtje rijden, zoals Julianatoren, 		
Apenheul, Dolfinarium en Walibi
Steden zoals Amersfoort, Apeldoorn en Harderwijk om de hoek
Fietsverhuur en actieve uitjes op het park, zoals bowlen, stoer buggyrijden,
gezellige dinerspellen en avontuurlijk klimmen.

SOORT
OMGEVING
PAGINA ⋅ ⋅21
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Fietsverhuur

Radio Kootwijk

Buggyrijden

Klimbos Garderen

Apenheul

Dierenpark Amersfoort

Zandsculpturen Garderen
22 ⋅ OMGEVING
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Over De Boshoek
Al jaren op rij behoort Recreatiepark De Boshoek tot de 5*-TOP campings,
bekroond door de ANWB. Van vakantiepark met groot verblijfsaanbod tot
aanbieder van groepsvakanties gevuld met leuke activiteiten. Zwemmen
(in binnen- én buitenzwembad), ponyrijden, sporten, spelen en een goed
gevuld animatieprogramma geven de vakantiegast nog meer ruimte om
een unieke Veluwe-vakantie te beleven!
Samen met activiteiten als Bowlen, Buggyrijden, GPS- en Huifkartochten
kunt u met onze culinaire mogelijkheden uw eigen arrangement
samenstellen. Voor kleine en grote groepen maken we een programma op
maat, afgestemd op uw wensen!
Recreatiepark De Boshoek biedt vakantiegasten en daggasten de
mogelijkheid om een uniek bezoek in Voorthuizen te beleven!
Uw recreatiechalet gecombineerd met een vakantiepark vol mogelijkheden
is een unieke vakantiebeleving gegarandeerd!

Centraal gelegen in Nederland
Binnen half uur: Julianatoren, Apenheul, Dolfinarium en Walibi
Ruim opgezet park met sportpark, zwembaden, bowling en restaurants
Goed gevuld animatieprogramma in alle schoolvakanties voor jong en oud
Prachtige omgeving met enorm veel mogelijkheden

s:
Meer informatie over locatie
caties
www.chalet-kopen.com/lo
24 ⋅ LOCATIE NIEUWE CHALET

Veelgestelde vragen
Wanneer ik gebruik maak van de verhuurservice in combinatie
met een recreatiechalet, mag ik dan zelf gebruik maken van mijn
chalet?

Hoe denkt Chalet-kopen.com/Recreatiepark De Boshoek mijn
recreatiechalet goed geboekt te krijgen wanneer wij deze als
investering aanschaffen?

Ja! U geeft aan de receptie of via uw eigen online Boshoekomgeving door wanneer u zelf wenst te verblijven. In deze tijd
zullen wij uw recreatiechalet niet verhuren. Let wel op dat dit
invloed heeft op het rendement van uw investering.

Chalet-kopen.com werkt samen met gerenommeerde
recreatieparken met minimaal een 4-sterren waardering. De
marketingstrategie van Recreatiepark De Boshoek is gericht op
jonge gezinnen en families. U profiteert met uw recreatiechalet
mee van deze strategie. Tevens wordt uw object aangeboden bij
diverse affiliate boekers zoals bungalowspecials.nl,
bungalows.nl en boekjebungalow.nl. Uw recreatiechalet is te
boeken via elk internet medium waarop relevantie van toepassing
is.

Zijn alle faciliteiten van het park inclusief?
Ja! U en uw gasten maken gratis gebruik van alle faciliteiten die
het park te bieden heeft met uitzondering van betaalde faciliteiten.
Hoe worden de verhuuropbrengsten betaald en afgehandeld?
U ontvangt per kwartaal een overzicht van de realisatie en de
boekingen die gepland staan. Eén keer per kwartaal ontvangt u de
huuropbrengsten -/- de exploitatiekosten verbruik energie en een
commissie van 25% c.q. 15% bij aanbreng van eigen gasten.
Wat zijn de exploitatiekosten/jaarplaatskosten?
Onder exploitatiekosten verstaan wij de huur van de kavel en de
kosten voor onderhoud. Deze kosten zijn per park verschillend.
Vraag hiernaar bij uw adviseur.

Waarom investeren in een chalet in plaats van een stenen
recreatiewoning?
Wanneer u investeert in een chalet zijn de instapkosten aanzienlijk
lager ten opzichte van een stenen recreatiewoning. Uw investering
is sneller terugverdiend en u heeft de mogelijkheid om zo vaak als
u wenst gebruik te maken van uw chalet. Daarnaast zijn de risico’s
aanzienlijk minder ten opzichte van een investering in een stenen
recreatiewoning.
Kan ik de prestaties van mijn accommodatie inzien?
Ja! Via uw eigen online omgeving kunt u omzet, reviews en
boekingen bekijken. Uiteraard waarborgen wij de privacy van onze
(en uw) gasten.
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Marketing
Uiteraard wilt u zorgeloos kunnen genieten van uw vakantiewoning en
uw investering. Met het marketingprogramma van
Recreatiepark De Boshoek hoeft u zich hierover geen zorgen te maken.
Uw recreatiechalet wordt onderdeel van het aanbod van Recreatiepark
De Boshoek en daardoor ook onderdeel van het marketingprogramma.
De Boshoek investeert ieder jaar weer een groot deel van het budget in
marketingactiviteiten.
Dit uit zich in verschillende onderdelen zoals:
Internetmarketing (remarketing en targetting)
SEO (zoekwoorden optimalisatie en content)
Google campagnes (o.a. dynamische advertenties op zoekvolume)
TV uitingen (zoals RTL Vakantiemagazine, RTL LifestyleXperience)
Eigen website
Beurzen (o.a. ANWB Kampeerdagen & Vakantiebeurs, Secondhome
Beurs)
Affiliates (bungalowspecials.nl, booking.com, boekjebungalow.nl,
groepen.nl)
Facebook (met ruim 50.000 volgers)
Met deze activiteiten zorgen wij ervoor dat de bezettingsgraad van
uw recreatiechalet continu wordt geoptimaliseerd.
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Samenwerking
U investeert en u wilt dat uw investering in vertrouwde handen is. U heeft
daarom van begingesprek tot oplevering contact met een team deskundige
adviseurs. Na de oplevering ziet het team erop toe dat uw chalet goed
geboekt wordt, zodat u maximaal rendement bereikt.

Ons salesteam

Over ons salesteam
Wij vinden het belangrijk dat u een goed gevoel krijgt en houdt bij uw
recreatiechalet. Vertrouwen is hierbij erg belangrijk. Wij staan u graag te
woord, adviseren u waarbij nodig en hebben continu grip op de bezetting van
uw chalet. Spreek vooral uw wensen uit over hoe u uw recreatiewoning in wilt
richten en hoe u deze wilt samenstellen.
Het is onze taak om uw recreatiechalet volgens afspraak op te leveren en ook
na oplevering goed te onderhouden en de bezetting te optimaliseren. Hiermee
behaalt u een aantrekkelijk flexibel rendement op uw investering.

Claudia te Grotenhuis

Paul Pluk

Rick Otter

Robin Buijtenhuis

E-mail: claudia@deboshoek.nl

E-mail: paul@deboshoek.nl

Niet alleen uw recreatiechalet moet een paleis zijn, maar ook de kavel verdient
de hoogst mogelijke aandacht. Wenst u een sauna of een jacuzzi in de tuin
of wenst u een veranda? Alles is mogelijk. Wij adviseren u graag naar de
mogelijkheden in een persoonlijk gesprek.
Uiteraard is het financiële aspect van groot belang. U kunt ervoor kiezen om
uw recreatiechalet uit eigen middelen te financieren, maar wij bieden ook de
mogelijkheid om uw investering geheel of gedeeltelijk uit handen te nemen
door middel van financieringsmogelijkheden. Wij adviseren u graag over de
mogelijkheden met betrekking tot uw persoonlijke situatie.

E-mail: rick@deboshoek.nl

E-mail: robin@deboshoek.nl

Sales Team De Boshoek en Chalet-kopen.com
Tel: 0342-471297
E-mail: info@chalet-kopen.com

Meer informatie:
www.chalet-kopen.com
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Adres & i nformatie
H ar rem a a t weg 34
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www.ch a let -kop en.com
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