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Het eerste contact

Green Resorts ontwikkelt en beheert al ruim 10 jaar prachtige vakantieparken 

op bijzondere plekken in Nederland. Als familiebedrijf hechten wij zeer veel 

waarde aan een hoge mate van persoonlijke service. Alle vakantieparken zijn 

gelegen in prachtige gebieden op de Veluwe, in Noord-Brabant en in Limburg.

Op de parken treft u - naast de ruime kampeerplaatsen, luxe chalets en 

bungalows in diverse variaties - een uitgebreid aanbod aan faciliteiten 

en verblijfsmogelijkheden. Daarnaast heeft u op alle vakantieparken de 

mogelijkheid om uw eigen recreatiewoning aan te kopen. Voor eigen gebruik 

of als investering met een aantrekkelijk rendement.

Green Resorts is regelmatig te zien op TV. Verder adverteren wij in landelijke 

maar ook regionale dagbladen en hebben wij een prachtige website.

In deze brochure hebben wij de meest gestelde vragen uiteengezet. Neemt u 

gerust contact op met één van onze adviseurs voor een persoonlijk gesprek of 

indien uw vraag niet beantwoord wordt in deze brochure. De koffie staat klaar!

Eigen gebruik van de woning

De aankoop van een recreatiewoning op Green Resorts Mooi Bemelen is, 

mede dankzij de unieke ligging van het park vlakbij Maastricht en Valkenburg, 

zeer in trek. De vele faciliteiten zijn zeer geschikt voor eigen gebruik.

Wanneer u een recreatiewoning koopt voor eigen gebruik, dan bent u de 

enige gebruiker. U mag 365 dagen recreëren in de woning op Green Resorts, 

maar niet permanent bewonen. Een recreatiewoning kopen voor eigen 

gebruik geeft u de kans om het recreatiewoning helemaal in te richten zoals u 

zelf wilt. De prijzen van de woning zijn inclusief BTW en inclusief aansluitkosten 

gas/water/elektra en tuinaanleg. Het meubelpakket is exclusief, u kunt ervoor 

kiezen dit zelf te verzorgen of uit te besteden aan onze interieurstylisten. Koopt 

u de woning aan voor volledig eigen gebruik, dan heeft u te maken met 

parkkosten. Uw adviseur kan u hierover meer vertellen.

WAT KUNT U VERWACHTEN BIJ DE AANKOOP VAN EEN RECREATIEWONING? 

7



Investeren op basis van garantie

Door de toenemende vraag naar binnenlandse vakanties is het investeren 

in een recreatiewoning hèt alternatief gebleken voor banksparen. Bij Green 

Resorts is het mogelijk om te investeren in diverse typen vakantiehuizen. De 

bezetting op onze vakantieparken is hoog. Green Resorts leent zich mede door 

de unieke locaties in Nederland uitstekend voor de verhuur. U kunt in alle rust 

en zonder zorgen profiteren van uw investering. Bij volledige verhuur van uw 

recreatiewoning, door onze professionele verhuurorganisatie, ontvangt u een 

gegarandeerd meerjarig netto rendement tot 7,5% per jaar! 

Bij garantiewoningen bent u zeker van de opbrengst. U heeft geen extra kosten 

als parkbijdrage, energiekosten en ook het tuinonderhoud en klein onderhoud 

aan uw woning zijn bij een garantiewoning inbegrepen. U regelt zelf enkel de 

verzekering van de woning (inboedel en opstal) en de gemeentelijke lasten 

ontvangt u van de Gemeente. Bij een garantiewoning heeft u niet de keuze uit 

kosteloos eigen gebruik in combinatie met verhuur, zoals bij prognosewoningen 

wel het geval is. Bij deze investeringsvorm kiest u ervoor om uw woning het 

gehele jaar vrij te geven voor de verhuur. Green Resorts verzorgt dan het 

gehele verhuurtraject, zodat u zorgeloos kunt profiteren van uw investering en 

een hoog rendement. U kunt dan maximaal 14 dagen zelf gebruik maken van 

de woning buiten het hoogseizoen/schoolvakanties.

Investeren op basis van prognose 

Bij een prognosewoning kunt u kiezen voor een combinatie van eigen 

gebruik en verhuur. Via ons reserveringssysteem heeft u altijd inzicht in de 

beschikbaarheid van uw recreatiewoning en kunt u zelf bepalen wanneer u de 

woning wilt verhuren of wanneer u er zelf gebruik van wilt maken. Bij deze vorm 

van investeren heeft u wel vaste lasten die wij inzichtelijk hebben gemaakt 

op de prijslijst. U krijgt de daadwerkelijke verhuuropbrengsten minus de aftrek 

van de verhuurprovisie, op uw rekening gestort. De parkgerelateerde kosten 

betaalt u vooraf per jaar. De verhuurprovisie is 25% wanneer de reservering 

via touroperators geboekt wordt, 20% via ons online reserveringssysteem en 

telefonische boeking en 15% via een eigen website.

Werkwijze prognosewoningen

Bij de prognosewoningen wordt er gewerkt met een eerlijk verdelingssysteem 

op basis van de bezettingsgraad. Dit systeem zorgt automatisch voor 

een gelijkmatige verdeling van de boekingen, zodat alle woningen 

zoveel mogelijk aan bod komen en er gestreefd wordt naar een gelijke 

omzet per recreatiewoning. Dit kan positief beïnvloed worden door de 

voorkeursboekingen en uiteraard ook door het zelf aanbrengen van gasten.

INVESTEREN IN EEN RECREATIEWONING BIJ GREEN RESORTS
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Fiscaal gezien heeft een investering in recreatief vastgoed ook interessante 

voordelen waar u als belegger gebruik van kunt maken. Vraagt u bijvoorbeeld 

bij de fiscus een BTW nummer aan, dan kunt u 21% BTW over de aankoopprijs 

van uw recreatiewoning in 1 keer terugvorderen. Hieronder vindt u meer 

informatie over de fiscale voordelen.

Wij merken op dat de kwalificatie van een chalet als roerende- dan wel 

onroerende zaak voor de BTW kan afwijken in 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 dan 6% overdrachtsbelasting verschuldigd is;

- 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.

Voor de overdrachtsbelasting geldt dat, als het chalet naar aard en inrichting is 

bestemd om langdurig op dezelfde plaats te blijven staan, het chalet dusdanig 

met de grond verbonden is dat sprake is van een onroerende zaak. Als geen 

duurzame plaatsing is beoogd, is sprake van een roerende zaak. In het eerste 

geval (onroerend) is bij de aankoop van het chalet 2% overdrachtsbelasting 

verschuldigd, tenzij het een nieuw geplaatst chalet of (onder voorwaarden) 

een maximaal twee jaar oud chalet betreft, want dan is een beroep op een 

vrijstelling van overdrachtsbelasting mogelijk. In het tweede geval (roerend) is 

bij de aankoop van het chalet geen overdrachtsbelasting verschuldigd. 

FISCALE ASPECTEN VAN EEN ROERENDE RECREATIEWONING (CHALET)
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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 WOZ waarde 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 vrijstelling. De vrijstelling wordt 

jaarlijks opnieuw vastgesteld. Belastingplichtigen van 65 jaar of ouder hebben 

onder voorwaarden recht op een extra vrijstelling (de ouderentoeslag). 

B. Aankoop chalet voor zowel eigen gebruik 
 als verhuur aan derden

BTW 

De levering van het chalet is belast met 21% BTW. De BTW op de 

aankoopkosten en de exploitatiekosten van het chalet (zoals onderhouds- en 

energiekosten) 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%. 

Ten aanzien van de bij aanschaf van het chalet teruggevraagde BTW zal 

wegens het privégebruik van het chalet jaarlijks een correctie moeten 

plaatsvinden. 
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Deze correctie moet worden berekend aan het einde van het jaar van 

aanschaf én de daarop volgende vier jaren. Dit gebeurt aan de hand van de 

herzieningsregels (zie onderdeel D).

Voor de in een jaar teruggevraagde BTW op de exploitatiekosten van het 

chalet, moet de correctie wegens privégebruik worden verwerkt in de laatste 

BTW-aangifte van dat jaar. Als het chalet ter beschikking wordt gesteld aan 

de parkbeheerder/exploitant en het privégebruik vindt plaats door middel 

van het (terug)huren (met BTW!) van het eigen chalet van de parkbeheerder/

exploitant, net zoals een derde het chalet kan huren, hoeft géén rekening te 

worden gehouden met het privégebruik. 

Inkomstenbelasting 

Het bezit van een chalet wordt voor de inkomstenbelasting in beginsel belast 

in box 3 (zie onderdeel A). De huuropbrengsten en eventuele verkoopwinst 

blijven dan onbelast. Daar staat tegenover dat kosten (inclusief rentelasten en 

afschrijving) niet aftrekbaar zijn. 

Voorwaarde voor behandeling in box 3 is dat het chalet op ‘normale’ 

wijze wordt beheerd. Als een 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%. 
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C. Aankoop chalet voor uitsluitend verhuur 
 aan derden 

BTW 

Als men het chalet uitsluitend gaat verhuren aan gasten voor kort verblijf, is 

men doorgaans BTW-ondernemer. De verhuur voor kort verblijf is belast met 6% 

BTW. De voorbelasting op zowel de aankoop- als de exploitatiekosten kan dan 

geheel worden teruggevorderd. 

Inkomstenbelasting 

Zie onderdeel B. 

D. Overige zaken

BTW-ondernemerschap 

Als wordt voldaan aan de voorwaarden van het BTW-ondernemerschap (zie 

de onderdelen B en C onder “BTW”), moet men zich als zodanig aanmelden bij 

de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl). 

Als sprake is van ondernemerschap dat inschrijving bij de Kamer van 

Koophandel vereist, hoeft u zich niet aan te melden bij de Belastingdienst. 

De Kamer van Koophandel geeft de inschrijving namelijk door aan de 

Belastingdienst. 

Bij BTW-ondernemerschap wordt u een BTW-nummer toegekend en moet u 

periodiek (normaliter eenmaal per kwartaal) een BTW-aangifte indienen via 

de website van de Belastingdienst. Bij rubriek 1b van de aangifte geeft u in 

de eerste kolom het bedrag aan waarover omzetbelasting is berekend aan 

de huurders; 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.
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“VAKANTIEPARKEN GELEGEN IN PRACHTIGE GEBIEDEN 
OP DE VELUWE, IN NOORD-BRABANT EN IN LIMBURG”
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Betaalt u in een jaar minder dan € 1.883,- BTW? Dan kunt u in aanmerking 

komen voor belastingvermindering. U kunt zelfs in aanmerking komen om 

helemaal geen BTW meer te betalen. U maakt dan gebruik van de kleine 

ondernemersregeling. Wanneer u in een jaar € 1.345,- of minder aan BTW 

afdraagt aan de belastingdienst, hoeft u met deze regeling geen BTW meer 

af te dragen. 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 toegepaste tarief is 6% op de 

verhuurinkomsten.

Wanneer u gebruik maakt van de kleine ondernemersregeling doet u één keer 

per jaar BTW-aangifte over de verhuur van uw woning. Ook wanneer u minder 

dan € 1.345,- afdraagt, en dus geen BTW hoeft te betalen, moet u dit wel 

aangeven bij de Belastingdienst.

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.

Via de belastingdienst kunt u een formulier downloaden voor het terugkrijgen 

van de BTW. U vraagt een BTW nummer aan in verband met huurinkomsten uit 

de kleine ondernemersregeling. Zodra u de factuur (facturen) heeft ontvangen 

van de aankoop van de woning, dan kunt u het hierop vermelde BTW bedrag 

per kalenderkwartaal terug gaan vorderen bij de belastingdienst. De BTW-

aangifte over de huurinkomsten dient ook per kwartaal plaats te vinden. Dit 

kunt u digitaal regelen via de site van de belastingdienst. 

KLEINE ONDERNEMERSREGELING (KOR)
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Zoals u waarschijnlijk heeft 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”). 

HERZIENINGSREGELING

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.

OVERNAME CHALET MET EXPLOITATIEOVEREENKOMST 
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Kiest u bij de aankoop van uw tweede woning voor een vast rendement, dan 

ontzorgen wij u volledig. De prijzen zijn exclusief BTW, maar inclusief tuinaanleg, 

interieur en aansluitkosten en de kavel is dan vrij op naam. U betaalt 

gedurende het vaste rendement geen parkkosten.

Bij een prognoserendement en eigen gebruik betaalt u wel parkkosten. 

Uiteraard zijn deze voor u gespecificeerd.

Voor eigen gebruik koopt u een kavel ‘kosten koper’ inclusief BTW. 

Deze BTW kunt u niet terugvorderen. De prijzen voor eigen gebruik zijn 

inclusief aansluitkosten en tuinaanleg. Het interieur mag u bij eigen gebruik 

aanschaffen via onze interieurstylist maar het staat u ook vrij zelf voor het 

interieur te zorgen.

Parkkosten
Administratiekosten

Administratiekosten zijn de kosten die het park moet maken voor leveringen 

en diensten (de servicekosten) te kunnen administreren en te verrekenen. 

Administratiekosten betreffen onder meer: het boeken en betalen van 

facturen, het opstellen van afrekeningen, het opmaken van een voorstel met 

nieuwe voorschotten servicekosten, het beantwoorden van vragen over de 

afrekeningen etc.

Parkbijdrage

Onder de parkbijdrage wordt begrepen de kosten die verband houden met of 

voortvloeien uit:

a) Het algemeen toezicht op het park;

b) De verlichting van wegen en paden;

c) Het schoonhouden en vrijhouden van wegen en paden;

d)  Het gebruik van de kosteloze vrij toegankelijke faciliteiten zoals de speeltuin 

en zwembad etc.

CV onderhoud

Jaarlijks wordt bij een onderhoudsbeurt uw CV ketel gecontroleerd, 

schoongemaakt en opnieuw afgesteld. Jaarlijks onderhoud c.q. controle 

van uw CV ketel is verplicht i.v.m. de veiligheid. Daarnaast zorgt regelmatig 

onderhoud aan uw CV ketel voor lagere stookkosten, een kleinere kans op 

storingen en een langere levensduur.

PR & Marketing

Jaarlijkse bijdrage ten behoeve van de te organiseren activiteiten die tot 

doel hebben de verhuur een extra stimulans te geven. Er wordt geïnvesteerd 

in televisieprogramma’s, brochures, beurzen, advertenties in dagbladen, 

touroperators etc. waarin de verhuurmogelijkheden op de parken in beeld 

komen.

PARKKOSTEN, BELASTINGEN EN VERZEKERINGEN
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Legionellapreventie

Wij zijn als resort verplicht ervoor te zorgen dat niemand door drinkwater 

besmet kan worden met legionella. Onze gasten en andere gebruikers van 

drinkwater moeten veilig kunnen (af-)wassen, douchen etc. Voor een goed 

legionellabeheer moeten wij een:

a) Risicoanalyse hebben;

b) Beheersplan hebben waarin beheersmaatregelen zijn vastgesteld;

c) Logboek bijhouden;

d) Watermonster laten nemen door een geaccrediteerde organisatie en laten 

analyseren door geaccrediteerd laboratorium;

e) Periodiek doorspoelen van weinig gebruikte leidingen.

Onderhoudscontract

a) Tuinonderhoud: gras maaien algemeen, onkruidbestrijding, hagen snoeien, 

snoeiwerkzaamheden en terras schoonmaken.

b) Grote schoonmaak: Bij de grote schoonmaak worden extra werk-

zaamheden uitgevoerd, waar normaal gesproken bij een wisselschoonmaak 

geen tijd voor is. Denk hierbij aan ramen wassen, plinten schoonmaken etc.

Vastrecht

Vastrecht is het bedrag dat gebruikers van propaan, water en elektra betalen 

ongeacht hun verbruik. Het vastrecht zijn de vaste kosten voor de aansluiting 

op en het gebruik van de waterleiding, gasleidingen en het elektriciteitsnet en 

staat los van het aantal kubieke meters c.q. kilowattuur dat men aan water, 

gas en elektra afneemt.

Voorschot gas, water en elektriciteit

Met een voorschot betaalt u uw jaarlijkse energierekening. Wij berekenen aan 

het eind van het jaar hoeveel energie u heeft gebruikt. Wij sturen u dan een 

jaarafrekening waarop het verbruik wordt verrekend met het reeds betaalde 

bedrag. De tarieven op de eindafrekening worden in oktober vastgesteld 

waarbij onder andere rekening wordt gehouden met de door het park 

gemaakte daadwerkelijke kosten ten behoeve van de levering GWE in het 

afgelopen jaar. Heeft u meer betaald dan verbruikt, dan wordt dit bedrag in 

mindering gebracht op de jaarnota van het daaropvolgende jaar. Heeft u 

meer verbruikt dan betaald, dan dient u het te weinig betaalde bedrag bij 

te betalen. Op basis van uw vorige verbruiksgegevens wordt uw voorschot 

bepaald. De hoogte van de voorschotrekening noemen we voorschotbedrag.

Ziggo (tv, radio, wifi)

Voor de beschikbaarheid van radio, televisie en wifi wordt gebruik gemaakt 

van het basispakket van Ziggo Zakelijk, waarmee een betrouwbaar signaal 

voor radio’s en televisies geleverd wordt. De dienst omvat circa 25-30 analoge 

tv-zenders, circa 35 analoge radiozenders en circa 45 digitale tv-zenders, 

waarvan 4 in HD, plus circa 40 digitale radiozenders, afhankelijk van de 

gemeente waarin uw aansluiting zich bevindt.
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Huisvuil

Voor het deponeren van het huisvuil wordt een jaarlijkse vergoeding/heffing in 

rekening gebracht. Glas, papier en groenafval kunt u gratis inleveren.

Borg 2e slagboompas

Voor elke 2e auto dient apart betaald te worden en de pas wordt alleen 

verstrekt als er op de kavel genoeg ruimte is om twee auto’s te parkeren.

Huisdier

Onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan maximaal 2 huisdieren mee 

te nemen.

Belastingen
Als eigenaar van de recreatiewoning betaalt u onroerend zaak belasting, 

rioolrechten en afvalstoffenheffing. Indien u een chalet koopt dan betaalt u 

21% BTW over de woning. Kiest u voor verhuur (vast en prognose) dan is de 

kavel vrij op naam. Koopt u voor eigen gebruik, dan zijn de kosten koper voor 

uw rekening.

Verzekeringen
U dient als eigenaar een inboedel- en opstalverzekering af te sluiten. 

Wij adviseren u om uw eigen adviseur in te schakelen en wij kunnen u uiteraard 

in contact brengen met een verzekeringskantoor dat bekend is met het 

verzekeren van recreatiewoningen tegen goede voorwaarden. Let met name 

op uitsluitingen, maar ook de prijs kan enorm verschillen. De ingangsdatum van 

de verzekeringen is de datum van oplevering van de woning op het park. 

Mocht er schade ontstaan aan uw woning door een huurder, dan verhalen 

wij dat op de huurder. Meestal meldt een huurder dit zelf en worden de kosten 

verrekend ter plekke. Onze schoonmaak en technische dienst controleren 

de woning nadat de huurder is vertrokken. Indien er dan nog schade 

geconstateerd wordt, dan verhalen wij dit alsnog op de huurders middels 

factuur. Huurders geven een SEPA machtiging af hiervoor. Bij inbraak is het 

risico wél volledig voor eigenaar
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INTERIEUR

Wij werken met een interieurstyliste die al jaren werkzaam is voor de 

recreatiebranche en diverse stijlen kan leveren die kwalitatief ook geschikt 

zijn voor intensieve verhuur. Voor de verhuur kiezen wij het pakket, waarbij 

u bijvoorbeeld kunt aangeven of u een bepaalde stijl mooi vindt en welke 

kleurstelling. Koopt u de woning voor eigen gebruik, dan kunnen wij een 

afspraak inplannen voor u en kunt u samen uw (eventuele extra) wensen 

bespreken die dan al dan niet tegen een meerprijs worden geleverd.

MAATWERK

Koopt u de woning aan als belegging met vast rendement, dan heeft u vrijwel tot 

geen inspraak op bijvoorbeeld de kleur van de keuken, grepen etc. Indien u echter 

de woning koopt voor eigen gebruik of kiest voor prognose rendement, dan kunt u 

kiezen uit een aantal opties. Uw verkoopadviseur kan u hierover meer vertellen.

TUIN

Wij werken samen met locale vakmensen. Voor de tuin maken wij gebruik 

van een standaardbeplanting welke in het bestemmingsplan past. 

Denk bijvoorbeeld aan Kornoelje, Bloem en Olijfwilg. 

U krijgt 50m2 oppervlakte terras geleverd en heeft de keuze uit 3 types 

verhardingen, welke u kunt bekijken op ons Resort. Daarnaast zal er met 

Basaltsplit gewerkt worden en worden er graszoden gelegd. Op uw perceel 

wordt een oprit aangelegd voor uw auto of de auto van een huurder. U heeft 

de mogelijkheid om een berging te plaatsen op het perceel in de stijl van de 

woning.
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After Sales: wat kunt u verwachten? 

Bij de aankoop van de woning heeft u alle stukken ontvangen en/of 

ondertekend die bij de aankoop horen. Indien er geen sprake is van een 

financieringsvoorbehoud, dan gaat uw dossier naar de notaris. U ontvangt van 

de notaris de concept-leveringsakten en men neemt contact op met u voor 

het ondertekenen van de akte van levering. U kunt indien gewenst de akte 

laten passeren middels volmacht. Indien het perceel nog een eigen kadastraal 

nummer dient te krijgen en nog uitgemeten moet worden, dan krijgt u hiervan 

bericht. Dit kan enige maanden duren.

U betaalt de woning (zonder grond) in 3 betalingstermijnen rechtstreeks aan 

het park, en wel: 20% van de woning als aanbetaling, 75% van de woning bij 

plaatsing van de woning op uw kavel en 5% van de woning bij oplevering. 

De grond wordt verrekend via de notaris. 

Het hele traject van nieuwbouw tot oplevering kan enkele weken duren. 

Zodra de woning op uw kavel is geplaatst, zullen wij zorg dragen voor alle 

aansluitingen, de inrichting en de tuinaanleg. Tevens zullen wij contact 

opnemen met u voor het inplannen van de eindoplevering van de woning. 

In de periode tot aan de oplevering zorgen wij ervoor dat alle afspraken die u 

met ons heeft besproken uitgevoerd worden. 

Op het moment dat de woning opgeleverd gaat worden, dient de woning 

volledig betaald te zijn en de akte gepasseerd.

Bij de eindoplevering maakt u kennis met de parkmanager. Hij zal samen met 

de salesmanager de oplevering van de woning gaan doen en (bij verhuur) 

het bespreken van de beheer en exploitatie overeenkomst. Tevens zal de 

parkmanager u op de hoogte brengen van de gang van zaken op het park. 

Vanaf het moment dat de woning opgeleverd is, dragen wij u vanuit de 

verkoop over aan de collega’s van het park. 

Voor zaken die te maken hebben met het park en de exploitatie van het park, 

kunt u terecht bij het parkmanagement. Uiteraard blijft uw adviseur ook voor u 

ter beschikking voor vragen en opmerkingen. Volg de ontwikkelingen van onze 

parken via de website en/of meld u aan voor de nieuwsbrief.

Rest ons niet meer dan u heel veel plezier en/of een goed rendement toe te 

wensen met uw recreatiewoning!

Directie en medewerkers

Green Resorts

VERKOOP VAN DE RECREATIEWONING
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Transparantie heeft bij Green Resorts de hoogste prioriteit. Daarom

maken wij gebruik van het alles in één reserveringssysteem van

Booking Experts. Voor u als eigenaar heeft dit grote voordelen:

• Maak reserveringen voor eigen gebruik.

• Blokkeer periodes voor onderhoud.

• Volg de bezetting op het planbord.

• Zie wie er in uw accommodatie verblijft.

• Facturen inzien en betalen.

• Volledige inzage in uw verhuur omzet.

• Promoot uw accommodatie via uw eigen website of Facebook.

• En nog veel meer...

Direct na aankoop ontvangt u van ons inloggegevens zodat u, of

u nu kiest voor volledig investeren of gedeeltelijk investeren, gelijk

real-time alles kunt volgen van uw eigen accommodatie.

CONTROLE EN INZICHT ALS EIGENAAR
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Aan deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden. Green Resorts is niet aansprakelijk voor incomplete of onjuiste informatie.

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningsplicht voor deze activiteit.
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Gasthuis 3  •  6268 NN Bemelen

telefoon 043 407 1321  •  sales@greenresorts.nl

www.greenresortssales.nl

VAN AANKOOP 
TOT OPLEVERING
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Zoals u waarschijnlijk heeft 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”). 

HERZIENINGSREGELING

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.

OVERNAME CHALET MET EXPLOITATIEOVEREENKOMST 
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Kiest u bij de aankoop van uw tweede woning voor een vast rendement, dan 

ontzorgen wij u volledig. De prijzen zijn exclusief BTW, maar inclusief tuinaanleg, 

interieur en aansluitkosten en de kavel is dan vrij op naam. U betaalt 

gedurende het vaste rendement geen parkkosten.

Bij een prognoserendement en eigen gebruik betaalt u wel parkkosten. 

Uiteraard zijn deze voor u gespecificeerd.

Voor eigen gebruik koopt u een kavel ‘kosten koper’ inclusief BTW. 

Deze BTW kunt u niet terugvorderen. De prijzen voor eigen gebruik zijn 

inclusief aansluitkosten en tuinaanleg. Het interieur mag u bij eigen gebruik 

aanschaffen via onze interieurstylist maar het staat u ook vrij zelf voor het 

interieur te zorgen.

Parkkosten
Administratiekosten

Administratiekosten zijn de kosten die het park moet maken voor leveringen 

en diensten (de servicekosten) te kunnen administreren en te verrekenen. 

Administratiekosten betreffen onder meer: het boeken en betalen van 

facturen, het opstellen van afrekeningen, het opmaken van een voorstel met 

nieuwe voorschotten servicekosten, het beantwoorden van vragen over de 

afrekeningen etc.

Parkbijdrage

Onder de parkbijdrage wordt begrepen de kosten die verband houden met of 

voortvloeien uit:

a) Het algemeen toezicht op het park;

b) De verlichting van wegen en paden;

c) Het schoonhouden en vrijhouden van wegen en paden;

d)  Het gebruik van de kosteloze vrij toegankelijke faciliteiten zoals de speeltuin 

en zwembad etc.

CV onderhoud

Jaarlijks wordt bij een onderhoudsbeurt uw CV ketel gecontroleerd, 

schoongemaakt en opnieuw afgesteld. Jaarlijks onderhoud c.q. controle 

van uw CV ketel is verplicht i.v.m. de veiligheid. Daarnaast zorgt regelmatig 

onderhoud aan uw CV ketel voor lagere stookkosten, een kleinere kans op 

storingen en een langere levensduur.

PR & Marketing

Jaarlijkse bijdrage ten behoeve van de te organiseren activiteiten die tot 

doel hebben de verhuur een extra stimulans te geven. Er wordt geïnvesteerd 

in televisieprogramma’s, brochures, beurzen, advertenties in dagbladen, 

touroperators etc. waarin de verhuurmogelijkheden op de parken in beeld 

komen.

PARKKOSTEN, BELASTINGEN EN VERZEKERINGEN
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Legionellapreventie

Wij zijn als resort verplicht ervoor te zorgen dat niemand door drinkwater 

besmet kan worden met legionella. Onze gasten en andere gebruikers van 

drinkwater moeten veilig kunnen (af-)wassen, douchen etc. Voor een goed 

legionellabeheer moeten wij een:

a) Risicoanalyse hebben;

b) Beheersplan hebben waarin beheersmaatregelen zijn vastgesteld;

c) Logboek bijhouden;

d) Watermonster laten nemen door een geaccrediteerde organisatie en laten 

analyseren door geaccrediteerd laboratorium;

e) Periodiek doorspoelen van weinig gebruikte leidingen.

Onderhoudscontract

a) Tuinonderhoud: gras maaien algemeen, onkruidbestrijding, hagen snoeien, 

snoeiwerkzaamheden en terras schoonmaken.

b) Grote schoonmaak: Bij de grote schoonmaak worden extra werk-

zaamheden uitgevoerd, waar normaal gesproken bij een wisselschoonmaak 

geen tijd voor is. Denk hierbij aan ramen wassen, plinten schoonmaken etc.

Vastrecht

Vastrecht is het bedrag dat gebruikers van propaan, water en elektra betalen 

ongeacht hun verbruik. Het vastrecht zijn de vaste kosten voor de aansluiting 

op en het gebruik van de waterleiding, gasleidingen en het elektriciteitsnet en 

staat los van het aantal kubieke meters c.q. kilowattuur dat men aan water, 

gas en elektra afneemt.

Voorschot gas, water en elektriciteit

Met een voorschot betaalt u uw jaarlijkse energierekening. Wij berekenen aan 

het eind van het jaar hoeveel energie u heeft gebruikt. Wij sturen u dan een 

jaarafrekening waarop het verbruik wordt verrekend met het reeds betaalde 

bedrag. De tarieven op de eindafrekening worden in oktober vastgesteld 

waarbij onder andere rekening wordt gehouden met de door het park 

gemaakte daadwerkelijke kosten ten behoeve van de levering GWE in het 

afgelopen jaar. Heeft u meer betaald dan verbruikt, dan wordt dit bedrag in 

mindering gebracht op de jaarnota van het daaropvolgende jaar. Heeft u 

meer verbruikt dan betaald, dan dient u het te weinig betaalde bedrag bij 

te betalen. Op basis van uw vorige verbruiksgegevens wordt uw voorschot 

bepaald. De hoogte van de voorschotrekening noemen we voorschotbedrag.

Ziggo (tv, radio, wifi)

Voor de beschikbaarheid van radio, televisie en wifi wordt gebruik gemaakt 

van het basispakket van Ziggo Zakelijk, waarmee een betrouwbaar signaal 

voor radio’s en televisies geleverd wordt. De dienst omvat circa 25-30 analoge 

tv-zenders, circa 35 analoge radiozenders en circa 45 digitale tv-zenders, 

waarvan 4 in HD, plus circa 40 digitale radiozenders, afhankelijk van de 

gemeente waarin uw aansluiting zich bevindt.
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Huisvuil

Voor het deponeren van het huisvuil wordt een jaarlijkse vergoeding/heffing in 

rekening gebracht. Glas, papier en groenafval kunt u gratis inleveren.

Borg 2e slagboompas

Voor elke 2e auto dient apart betaald te worden en de pas wordt alleen 

verstrekt als er op de kavel genoeg ruimte is om twee auto’s te parkeren.

Huisdier

Onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan maximaal 2 huisdieren mee 

te nemen.

Belastingen
Als eigenaar van de recreatiewoning betaalt u onroerend zaak belasting, 

rioolrechten en afvalstoffenheffing. Indien u een chalet koopt dan betaalt u 

21% BTW over de woning. Kiest u voor verhuur (vast en prognose) dan is de 

kavel vrij op naam. Koopt u voor eigen gebruik, dan zijn de kosten koper voor 

uw rekening.

Verzekeringen
U dient als eigenaar een inboedel- en opstalverzekering af te sluiten. 

Wij adviseren u om uw eigen adviseur in te schakelen en wij kunnen u uiteraard 

in contact brengen met een verzekeringskantoor dat bekend is met het 

verzekeren van recreatiewoningen tegen goede voorwaarden. Let met name 

op uitsluitingen, maar ook de prijs kan enorm verschillen. De ingangsdatum van 

de verzekeringen is de datum van oplevering van de woning op het park. 

Mocht er schade ontstaan aan uw woning door een huurder, dan verhalen 

wij dat op de huurder. Meestal meldt een huurder dit zelf en worden de kosten 

verrekend ter plekke. Onze schoonmaak en technische dienst controleren 

de woning nadat de huurder is vertrokken. Indien er dan nog schade 

geconstateerd wordt, dan verhalen wij dit alsnog op de huurders middels 

factuur. Huurders geven een SEPA machtiging af hiervoor. Bij inbraak is het 

risico wél volledig voor eigenaar
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INTERIEUR

Wij werken met een interieurstyliste die al jaren werkzaam is voor de 

recreatiebranche en diverse stijlen kan leveren die kwalitatief ook geschikt 

zijn voor intensieve verhuur. Voor de verhuur kiezen wij het pakket, waarbij 

u bijvoorbeeld kunt aangeven of u een bepaalde stijl mooi vindt en welke 

kleurstelling. Koopt u de woning voor eigen gebruik, dan kunnen wij een 

afspraak inplannen voor u en kunt u samen uw (eventuele extra) wensen 

bespreken die dan al dan niet tegen een meerprijs worden geleverd.

MAATWERK

Koopt u de woning aan als belegging met vast rendement, dan heeft u vrijwel tot 

geen inspraak op bijvoorbeeld de kleur van de keuken, grepen etc. Indien u echter 

de woning koopt voor eigen gebruik of kiest voor prognose rendement, dan kunt u 

kiezen uit een aantal opties. Uw verkoopadviseur kan u hierover meer vertellen.

TUIN

Wij werken samen met locale vakmensen. Voor de tuin maken wij gebruik 

van een standaardbeplanting welke in het bestemmingsplan past. 

Denk bijvoorbeeld aan Kornoelje, Bloem en Olijfwilg. 

U krijgt 50m2 oppervlakte terras geleverd en heeft de keuze uit 3 types 

verhardingen, welke u kunt bekijken op ons Resort. Daarnaast zal er met 

Basaltsplit gewerkt worden en worden er graszoden gelegd. Op uw perceel 

wordt een oprit aangelegd voor uw auto of de auto van een huurder. U heeft 

de mogelijkheid om een berging te plaatsen op het perceel in de stijl van de 

woning.
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After Sales: wat kunt u verwachten? 

Bij de aankoop van de woning heeft u alle stukken ontvangen en/of 

ondertekend die bij de aankoop horen. Indien er geen sprake is van een 

financieringsvoorbehoud, dan gaat uw dossier naar de notaris. U ontvangt van 

de notaris de concept-leveringsakten en men neemt contact op met u voor 

het ondertekenen van de akte van levering. U kunt indien gewenst de akte 

laten passeren middels volmacht. Indien het perceel nog een eigen kadastraal 

nummer dient te krijgen en nog uitgemeten moet worden, dan krijgt u hiervan 

bericht. Dit kan enige maanden duren.

U betaalt de woning (zonder grond) in 3 betalingstermijnen rechtstreeks aan 

het park, en wel: 20% van de woning als aanbetaling, 75% van de woning bij 

plaatsing van de woning op uw kavel en 5% van de woning bij oplevering. 

De grond wordt verrekend via de notaris. 

Het hele traject van nieuwbouw tot oplevering kan enkele weken duren. 

Zodra de woning op uw kavel is geplaatst, zullen wij zorg dragen voor alle 

aansluitingen, de inrichting en de tuinaanleg. Tevens zullen wij contact 

opnemen met u voor het inplannen van de eindoplevering van de woning. 

In de periode tot aan de oplevering zorgen wij ervoor dat alle afspraken die u 

met ons heeft besproken uitgevoerd worden. 

Op het moment dat de woning opgeleverd gaat worden, dient de woning 

volledig betaald te zijn en de akte gepasseerd.

Bij de eindoplevering maakt u kennis met de parkmanager. Hij zal samen met 

de salesmanager de oplevering van de woning gaan doen en (bij verhuur) 

het bespreken van de beheer en exploitatie overeenkomst. Tevens zal de 

parkmanager u op de hoogte brengen van de gang van zaken op het park. 

Vanaf het moment dat de woning opgeleverd is, dragen wij u vanuit de 

verkoop over aan de collega’s van het park. 

Voor zaken die te maken hebben met het park en de exploitatie van het park, 

kunt u terecht bij het parkmanagement. Uiteraard blijft uw adviseur ook voor u 

ter beschikking voor vragen en opmerkingen. Volg de ontwikkelingen van onze 

parken via de website en/of meld u aan voor de nieuwsbrief.

Rest ons niet meer dan u heel veel plezier en/of een goed rendement toe te 

wensen met uw recreatiewoning!

Directie en medewerkers

Green Resorts

VERKOOP VAN DE RECREATIEWONING
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Transparantie heeft bij Green Resorts de hoogste prioriteit. Daarom

maken wij gebruik van het alles in één reserveringssysteem van

Booking Experts. Voor u als eigenaar heeft dit grote voordelen:

• Maak reserveringen voor eigen gebruik.

• Blokkeer periodes voor onderhoud.

• Volg de bezetting op het planbord.

• Zie wie er in uw accommodatie verblijft.

• Facturen inzien en betalen.

• Volledige inzage in uw verhuur omzet.

• Promoot uw accommodatie via uw eigen website of Facebook.

• En nog veel meer...

Direct na aankoop ontvangt u van ons inloggegevens zodat u, of

u nu kiest voor volledig investeren of gedeeltelijk investeren, gelijk

real-time alles kunt volgen van uw eigen accommodatie.

CONTROLE EN INZICHT ALS EIGENAAR
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Aan deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden. Green Resorts is niet aansprakelijk voor incomplete of onjuiste informatie.

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningsplicht voor deze activiteit.
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Zoals u waarschijnlijk heeft 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”). 

HERZIENINGSREGELING

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.

OVERNAME CHALET MET EXPLOITATIEOVEREENKOMST 
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Kiest u bij de aankoop van uw tweede woning voor een vast rendement, dan 

ontzorgen wij u volledig. De prijzen zijn exclusief BTW, maar inclusief tuinaanleg, 

interieur en aansluitkosten en de kavel is dan vrij op naam. U betaalt 

gedurende het vaste rendement geen parkkosten.

Bij een prognoserendement en eigen gebruik betaalt u wel parkkosten. 

Uiteraard zijn deze voor u gespecificeerd.

Voor eigen gebruik koopt u een kavel ‘kosten koper’ inclusief BTW. 

Deze BTW kunt u niet terugvorderen. De prijzen voor eigen gebruik zijn 

inclusief aansluitkosten en tuinaanleg. Het interieur mag u bij eigen gebruik 

aanschaffen via onze interieurstylist maar het staat u ook vrij zelf voor het 

interieur te zorgen.

Parkkosten
Administratiekosten

Administratiekosten zijn de kosten die het park moet maken voor leveringen 

en diensten (de servicekosten) te kunnen administreren en te verrekenen. 

Administratiekosten betreffen onder meer: het boeken en betalen van 

facturen, het opstellen van afrekeningen, het opmaken van een voorstel met 

nieuwe voorschotten servicekosten, het beantwoorden van vragen over de 

afrekeningen etc.

Parkbijdrage

Onder de parkbijdrage wordt begrepen de kosten die verband houden met of 

voortvloeien uit:

a) Het algemeen toezicht op het park;

b) De verlichting van wegen en paden;

c) Het schoonhouden en vrijhouden van wegen en paden;

d)  Het gebruik van de kosteloze vrij toegankelijke faciliteiten zoals de speeltuin 

en zwembad etc.

CV onderhoud

Jaarlijks wordt bij een onderhoudsbeurt uw CV ketel gecontroleerd, 

schoongemaakt en opnieuw afgesteld. Jaarlijks onderhoud c.q. controle 

van uw CV ketel is verplicht i.v.m. de veiligheid. Daarnaast zorgt regelmatig 

onderhoud aan uw CV ketel voor lagere stookkosten, een kleinere kans op 

storingen en een langere levensduur.

PR & Marketing

Jaarlijkse bijdrage ten behoeve van de te organiseren activiteiten die tot 

doel hebben de verhuur een extra stimulans te geven. Er wordt geïnvesteerd 

in televisieprogramma’s, brochures, beurzen, advertenties in dagbladen, 

touroperators etc. waarin de verhuurmogelijkheden op de parken in beeld 

komen.

PARKKOSTEN, BELASTINGEN EN VERZEKERINGEN
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Legionellapreventie

Wij zijn als resort verplicht ervoor te zorgen dat niemand door drinkwater 

besmet kan worden met legionella. Onze gasten en andere gebruikers van 

drinkwater moeten veilig kunnen (af-)wassen, douchen etc. Voor een goed 

legionellabeheer moeten wij een:

a) Risicoanalyse hebben;

b) Beheersplan hebben waarin beheersmaatregelen zijn vastgesteld;

c) Logboek bijhouden;

d) Watermonster laten nemen door een geaccrediteerde organisatie en laten 

analyseren door geaccrediteerd laboratorium;

e) Periodiek doorspoelen van weinig gebruikte leidingen.

Onderhoudscontract

a) Tuinonderhoud: gras maaien algemeen, onkruidbestrijding, hagen snoeien, 

snoeiwerkzaamheden en terras schoonmaken.

b) Grote schoonmaak: Bij de grote schoonmaak worden extra werk-

zaamheden uitgevoerd, waar normaal gesproken bij een wisselschoonmaak 

geen tijd voor is. Denk hierbij aan ramen wassen, plinten schoonmaken etc.

Vastrecht

Vastrecht is het bedrag dat gebruikers van propaan, water en elektra betalen 

ongeacht hun verbruik. Het vastrecht zijn de vaste kosten voor de aansluiting 

op en het gebruik van de waterleiding, gasleidingen en het elektriciteitsnet en 

staat los van het aantal kubieke meters c.q. kilowattuur dat men aan water, 

gas en elektra afneemt.

Voorschot gas, water en elektriciteit

Met een voorschot betaalt u uw jaarlijkse energierekening. Wij berekenen aan 

het eind van het jaar hoeveel energie u heeft gebruikt. Wij sturen u dan een 

jaarafrekening waarop het verbruik wordt verrekend met het reeds betaalde 

bedrag. De tarieven op de eindafrekening worden in oktober vastgesteld 

waarbij onder andere rekening wordt gehouden met de door het park 

gemaakte daadwerkelijke kosten ten behoeve van de levering GWE in het 

afgelopen jaar. Heeft u meer betaald dan verbruikt, dan wordt dit bedrag in 

mindering gebracht op de jaarnota van het daaropvolgende jaar. Heeft u 

meer verbruikt dan betaald, dan dient u het te weinig betaalde bedrag bij 

te betalen. Op basis van uw vorige verbruiksgegevens wordt uw voorschot 

bepaald. De hoogte van de voorschotrekening noemen we voorschotbedrag.

Ziggo (tv, radio, wifi)

Voor de beschikbaarheid van radio, televisie en wifi wordt gebruik gemaakt 

van het basispakket van Ziggo Zakelijk, waarmee een betrouwbaar signaal 

voor radio’s en televisies geleverd wordt. De dienst omvat circa 25-30 analoge 

tv-zenders, circa 35 analoge radiozenders en circa 45 digitale tv-zenders, 

waarvan 4 in HD, plus circa 40 digitale radiozenders, afhankelijk van de 

gemeente waarin uw aansluiting zich bevindt.
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Huisvuil

Voor het deponeren van het huisvuil wordt een jaarlijkse vergoeding/heffing in 

rekening gebracht. Glas, papier en groenafval kunt u gratis inleveren.

Borg 2e slagboompas

Voor elke 2e auto dient apart betaald te worden en de pas wordt alleen 

verstrekt als er op de kavel genoeg ruimte is om twee auto’s te parkeren.

Huisdier

Onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan maximaal 2 huisdieren mee 

te nemen.

Belastingen
Als eigenaar van de recreatiewoning betaalt u onroerend zaak belasting, 

rioolrechten en afvalstoffenheffing. Indien u een chalet koopt dan betaalt u 

21% BTW over de woning. Kiest u voor verhuur (vast en prognose) dan is de 

kavel vrij op naam. Koopt u voor eigen gebruik, dan zijn de kosten koper voor 

uw rekening.

Verzekeringen
U dient als eigenaar een inboedel- en opstalverzekering af te sluiten. 

Wij adviseren u om uw eigen adviseur in te schakelen en wij kunnen u uiteraard 

in contact brengen met een verzekeringskantoor dat bekend is met het 

verzekeren van recreatiewoningen tegen goede voorwaarden. Let met name 

op uitsluitingen, maar ook de prijs kan enorm verschillen. De ingangsdatum van 

de verzekeringen is de datum van oplevering van de woning op het park. 

Mocht er schade ontstaan aan uw woning door een huurder, dan verhalen 

wij dat op de huurder. Meestal meldt een huurder dit zelf en worden de kosten 

verrekend ter plekke. Onze schoonmaak en technische dienst controleren 

de woning nadat de huurder is vertrokken. Indien er dan nog schade 

geconstateerd wordt, dan verhalen wij dit alsnog op de huurders middels 

factuur. Huurders geven een SEPA machtiging af hiervoor. Bij inbraak is het 

risico wél volledig voor eigenaar
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INTERIEUR

Wij werken met een interieurstyliste die al jaren werkzaam is voor de 

recreatiebranche en diverse stijlen kan leveren die kwalitatief ook geschikt 

zijn voor intensieve verhuur. Voor de verhuur kiezen wij het pakket, waarbij 

u bijvoorbeeld kunt aangeven of u een bepaalde stijl mooi vindt en welke 

kleurstelling. Koopt u de woning voor eigen gebruik, dan kunnen wij een 

afspraak inplannen voor u en kunt u samen uw (eventuele extra) wensen 

bespreken die dan al dan niet tegen een meerprijs worden geleverd.

MAATWERK

Koopt u de woning aan als belegging met vast rendement, dan heeft u vrijwel tot 

geen inspraak op bijvoorbeeld de kleur van de keuken, grepen etc. Indien u echter 

de woning koopt voor eigen gebruik of kiest voor prognose rendement, dan kunt u 

kiezen uit een aantal opties. Uw verkoopadviseur kan u hierover meer vertellen.

TUIN

Wij werken samen met locale vakmensen. Voor de tuin maken wij gebruik 

van een standaardbeplanting welke in het bestemmingsplan past. 

Denk bijvoorbeeld aan Kornoelje, Bloem en Olijfwilg. 

U krijgt 50m2 oppervlakte terras geleverd en heeft de keuze uit 3 types 

verhardingen, welke u kunt bekijken op ons Resort. Daarnaast zal er met 

Basaltsplit gewerkt worden en worden er graszoden gelegd. Op uw perceel 

wordt een oprit aangelegd voor uw auto of de auto van een huurder. U heeft 

de mogelijkheid om een berging te plaatsen op het perceel in de stijl van de 

woning.
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After Sales: wat kunt u verwachten? 

Bij de aankoop van de woning heeft u alle stukken ontvangen en/of 

ondertekend die bij de aankoop horen. Indien er geen sprake is van een 

financieringsvoorbehoud, dan gaat uw dossier naar de notaris. U ontvangt van 

de notaris de concept-leveringsakten en men neemt contact op met u voor 

het ondertekenen van de akte van levering. U kunt indien gewenst de akte 

laten passeren middels volmacht. Indien het perceel nog een eigen kadastraal 

nummer dient te krijgen en nog uitgemeten moet worden, dan krijgt u hiervan 

bericht. Dit kan enige maanden duren.

U betaalt de woning (zonder grond) in 3 betalingstermijnen rechtstreeks aan 

het park, en wel: 20% van de woning als aanbetaling, 75% van de woning bij 

plaatsing van de woning op uw kavel en 5% van de woning bij oplevering. 

De grond wordt verrekend via de notaris. 

Het hele traject van nieuwbouw tot oplevering kan enkele weken duren. 

Zodra de woning op uw kavel is geplaatst, zullen wij zorg dragen voor alle 

aansluitingen, de inrichting en de tuinaanleg. Tevens zullen wij contact 

opnemen met u voor het inplannen van de eindoplevering van de woning. 

In de periode tot aan de oplevering zorgen wij ervoor dat alle afspraken die u 

met ons heeft besproken uitgevoerd worden. 

Op het moment dat de woning opgeleverd gaat worden, dient de woning 

volledig betaald te zijn en de akte gepasseerd.

Bij de eindoplevering maakt u kennis met de parkmanager. Hij zal samen met 

de salesmanager de oplevering van de woning gaan doen en (bij verhuur) 

het bespreken van de beheer en exploitatie overeenkomst. Tevens zal de 

parkmanager u op de hoogte brengen van de gang van zaken op het park. 

Vanaf het moment dat de woning opgeleverd is, dragen wij u vanuit de 

verkoop over aan de collega’s van het park. 

Voor zaken die te maken hebben met het park en de exploitatie van het park, 

kunt u terecht bij het parkmanagement. Uiteraard blijft uw adviseur ook voor u 

ter beschikking voor vragen en opmerkingen. Volg de ontwikkelingen van onze 

parken via de website en/of meld u aan voor de nieuwsbrief.

Rest ons niet meer dan u heel veel plezier en/of een goed rendement toe te 

wensen met uw recreatiewoning!

Directie en medewerkers

Green Resorts

VERKOOP VAN DE RECREATIEWONING
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Transparantie heeft bij Green Resorts de hoogste prioriteit. Daarom

maken wij gebruik van het alles in één reserveringssysteem van

Booking Experts. Voor u als eigenaar heeft dit grote voordelen:

• Maak reserveringen voor eigen gebruik.

• Blokkeer periodes voor onderhoud.

• Volg de bezetting op het planbord.

• Zie wie er in uw accommodatie verblijft.

• Facturen inzien en betalen.

• Volledige inzage in uw verhuur omzet.

• Promoot uw accommodatie via uw eigen website of Facebook.

• En nog veel meer...

Direct na aankoop ontvangt u van ons inloggegevens zodat u, of

u nu kiest voor volledig investeren of gedeeltelijk investeren, gelijk

real-time alles kunt volgen van uw eigen accommodatie.

CONTROLE EN INZICHT ALS EIGENAAR
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Aan deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden. Green Resorts is niet aansprakelijk voor incomplete of onjuiste informatie.

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningsplicht voor deze activiteit.
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