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Het exclusieve park telt 26 duurzame recreatie-
woningen in het topsegment, traditioneel 
vormgegeven met leipan- of rietgedekte kappen, 
van alle moderne gemakken voorzien en op 
natuurlijke wijze omsloten door Zeeuwse hagen 
en fraaie fruitbomen.

Namens Duin Parc Hellevoetsluis BV vertelt Pim 
Lindhout over dit ambitieuze project: “Wij zagen 
op deze locatie een boomgaard en moderne 
schuurwoningen met grote vides en raampartijen 
voor ons, waardoor u echt het gevoel heeft dat u 
in de duinen woont, op een steenworp van de zee. 
De architect heeft die visie vertaald naar dit 
prachtige park.”

De luxe recreatiewoningen zijn voor eigen gebruik, 
voor de verhuur of een combinatie daarvan. 
Voor de verkoop van de woningen is gekozen voor 
ervaren en solide partners. BHVK Leisure uit Burgh-
Haamstede zal de verhuur en het beheer van uw 
recreatiewoning op professionele wijze verzorgen. 

Om een optimaal bezettings- en omzetniveau te 
realiseren, slaat BHVK op het gebied van verhuur 
de handen ineen met Roompot, de grootste 
aanbieder van vakantieparken in Nederland en 
Europa’s nummer twee.

Makelaar Peter Verburg van Roompot is enthousiast: 
“Hier geniet u vlak bij strand en zee van rust, privacy 
en optimaal comfort. De recreatiewoningen zijn 
schitterend en in de omgeving is volop gelegenheid 
voor watersport, natuurbeleving en culinaire uitstapjes; 
echt een uitzonderlijk mooi kleinschalig project.”

Een 6- of 8-persoons recreatiewoning op Duyn Parc 
Hellevoetsluis is een uitstekende belegging. In deze 
financiële bijsluiter leest u onder andere meer over 
de woningtypen, de gebruiksmogelijkheden, verhuur 
en beheer, vaste en variabele kosten, inventaris en 
mogelijkheden voor financiering en verzekering. 

In een persoonlijk gesprek vertellen wij u graag meer 
over dit inspirerende project. 

Op een voor Nederland onvergelijkbaar mooie locatie bij het pittoreske vestingstadje Hellevoetsluis 
wordt binnenkort het kleinschalige en hoogwaardige Duyn Parc Hellevoetsluis ontwikkeld. 
Omgeven door duin- en natuurgebieden, grenzend aan het Haringvliet en op zeer korte afstand 
van het prachtige strand van Rockanje vindt u de recreatiewoning van uw dromen.
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GEBRUIKS
MOGELIJKHEDEN
Flexibel in eigen gebruik en verhuur
Veruit de meeste eigenaren verhuren hun vakantiewoning gedeeltelijk of geheel aan gasten. 
Hierbij komt de deskundige ondersteuning van BHVK Leisure en Roompot goed van pas. 
BHVK Leisure uit Burgh-Haamstede zal de verhuur en het beheer op professionele wijze verzorgen. 
Om een optimaal bezettings- en omzettingsniveau te realiseren, slaat BHVK Leisure op het gebied 
van verhuur de handen ineen met marktleider Roompot. 

Verhuren is makkelijk met BHVK Leisure 
Bij verhuur van de vakantiewoning profiteert u van de commerciële kennis, ervaring en verkoopkanalen 
van twee partijen! Het streven daarbij is dat te allen tijde een maximale bezetting tegen de hoogst 
mogelijke huurtarieven wordt behaald. De huuropbrengsten worden als volgt verdeeld: 75% voor 
de eigenaar en 25% voor BHVK Leisure. 

Dit is wat BHVK Leisure voor u doet:  

• Promotie, waaronder mediacommercials 
•   Boekingen, financiële en administratieve  

afhandeling gastcontact 
• Periodieke afrekening netto huuropbrengst
• Check-in, check-out
• Inhouden van borg bij schade

Een fijne, flexibele samenwerking 
Bij elke keuze spelen financiële, fiscale en individuele wensen een rol. Een gesprek met 
onze specialisten helpt vaak om te komen tot een samenwerking die écht bij u past. 
BHVK Leisure biedt zeer flexibele verhuurovereenkomsten aan. Meer dan bij andere 
partijen in de markt, ervaart u de ruimte voor persoonlijke voorkeuren in de verhouding 
tussen verhuur en eigen gebruik.
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Dit zijn de mogelijkheden 

100% eigen recreatief gebruik
De recreatiewoningen op Duyn Parc Hellevoetsluis 
zijn perfect gelegen aan het Haringvliet en bij uitstek 
geschikt als tweede eigen woning om heerlijk te 
ontspannen en te genieten wanneer u dat uitkomt.
Als u de woning koopt voor volledig eigen gebruik, 
heeft u altijd de mogelijkheid om gebruik te maken 
van uw buitenverblijf. 

100% verhuur 
De woning is het hele jaar rond beschikbaar voor 
verhuur. Ook in periodes dat de woning niet verhuurd 
is, maakt u er zelf geen gebruik van. Een bewuste 
keuze om te werken naar een maximaal rendement 
op de investering.

 

Combinatie verhuur én eigen gebruik 
De woning is deels beschikbaar voor eigen gebruik, 
deels voor verhuur. Met BHVK Leisure spreekt u af 
hoeveel weken de vakantiewoning voor eigen gebruik 
beschikbaar is. U geeft van tevoren aan of dit 
tot een maximum van 89 dagen per jaar beperkt 
wordt, of dat u voor onbeperkt eigen gebruik kiest. 
De enige voorwaarde is dat de woning minimaal 
10 weken per jaar beschikbaar is voor verhuur. 
Daarnaast kunt u in de maanden juli en augustus 
maximaal 4 weken eigen voor eigen gebruik reserveren.  
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 Type Capaz Capaz Dante Pan Dante Riet

 Aantal personen 6 8 8 8

 Onroerende Zaak Belasting € 505 € 522 € 554 € 577

 Zuiveringsheffing € 415 € 415 € 415 € 415

 Watersysteemheffing € 277 € 283 € 295 € 302

 Rioolheffing € 110 € 110 € 110 € 110

 Water/elektra* € 1.550 € 1.550 € 1.550 € 1.550

 Televisie/Internet € 700 € 700 € 700 € 700

 Verzekeringen € 503 € 533 € 573 € 1.012

 Bijdrage Vereniging Van Eigenaren € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200

 Totaal eigenaar gerelateerde lasten € 5.260 € 5.313 € 5.397 € 5.866

 Klein onderhoud € 350 € 400 € 400 € 400

 Huishoudelijke services € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.300

 Tuinonderhoud € 677 € 786 € 804 € 821

 Totaal verhuur gerelateerde lasten: € 2.227 € 2.386 € 2.404 € 2.521

 Totale lasten € 7.487 € 7.699 € 7.802 €  8.387  

*  Gebaseerd op marktconforme en actuele tarieven.

Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief btw tenzij anders vermeld. 
Indien u de woning verhuurt komt u mogelijk, daar waar van toepassing, in aanmerking voor verrekening van btw.

De in bovenstaand kostenoverzicht genoemde kosten zijn slechts indicatief. Deze indicatieve kosten zijn gebaseerd 
op tarieven en gegevens, geldend op de datum van de opmaak van deze algemene verkoopinformatie (15 juni 2022). 
Wijzigingen worden voorbehouden, waarbij wordt benadrukt dat aan dit kostenoverzicht nimmer rechten kunnen 
worden ontleend

KOSTEN 
OVERZICHT
Woning en verhuur gerelateerde lasten

Naast de aankoopprijs van woning en inventaris zijn er nog een aantal posten om rekening mee te houden. 
Wij zetten ze hieronder op een rij. 
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Bij de aankoop van een vakantiewoning heeft u te maken 
met financiële en fiscale aspecten. Welke informatie 
relevant is, hangt samen met uw persoonlijke situatie. 
Tevens van belang is of u de woning uitsluitend voor 
eigen recreatief gebruik koopt, uitsluitend voor 
de verhuur of voor een combinatie hiervan.

Verhuren?
De belastingdienst ziet de verhuuropbrengsten van een 
vakantiewoning als omzet uit exploitatie. Als eigenaar bent 
u ondernemer in de ogen van de belastingdienst, ook als 
de woning privé gekocht is. Naar rato van verhuur/eigen 
gebruik mag u de omzetbelasting van de investerings-
kosten daarom terugvorderen. In het geval dat u de woning 
volledig in verhuur hebt, hoeft u per saldo de 21% btw op 
de grond, woning en inventaris niet te betalen. 

Specialistisch advies 
En zo zijn er meer zaken die van belang kunnen zijn voor 
uw fiscale positie. Laat u altijd informeren door een fiscalist
op dit vlak. Wij brengen u desgewenst graag met 
een fiscalist in contact.

Financiering
Bij de aanschaf van een vakantiewoning kan het interessant 
zijn om de woning deels te financieren. Het financieren 
van een vakantiewoning is iets anders dan een hypotheek 
afsluiten voor een woonhuis. Zo zult u bijvoorbeeld altijd 
een deel eigen geld in moeten brengen. Laat u goed 
informeren en begeleiden door een specialist op het gebied 
van financiering. We brengen u graag in contact met een 
onafhankelijke partij.

FISCALE INFORMATIE
HAAL MEER UIT UW INVESTERING
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FISCALE INFORMATIE
HAAL MEER UIT UW INVESTERING
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Investeert u (deels) voor het genereren van verhuuropbrengsten (100% verhuur, of een 
combinatie tussen verhuur en eigen gebruik), dan heeft u de keuze uit twee verschillende, 
luxueuze, interieurpakketten. Deze zijn gebaseerd op een sfeervolle beach stijl of een stoere 
industriële stijl. Beide pakketten zijn smaakvol, van hoge klasse, met uiterste zorg door ons 
samengesteld en naar wens aan te passen of uit te breiden. Precies wat u mag verwachten 
bij een luxueuze vakantiewoning. 

Investeert u in een tweede woning geheel voor eigen gebruik, dan heeft u naast de keuze uit 
twee interieurpakketten ook nog de keuze om uw eigen villa geheel naar eigen wens in te richten, 
al dan niet met de hulp van onze professionele partner op het gebied van interieur en inrichting. 

Voor alle ins en outs over het interieur van uw droomvilla verwijzen wij u graag naar de speciaal 
samengestelde informatie over de twee interieur pakketten.

SFEERVOL 
INTERIEUR
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Interesse in Duyn Parc 
Hellevoetsluis?
Maak het kenbaar bij onze makelaar 
Roompot Real Estate. Te bereiken op 
+31 (0)113 – 303030 of realestate@roompot.nl

Persoonlijk gesprek
Over voorwaarden, financiering, fiscale 
aspecten, beheer- & gebruiksmogelijkheden. 
Na dit gesprek is alle informatie bekend om 
te kunnen beslissen over de aankoop.Kavel reserveren

Reserveer geheel vrijblijvend de kavel 
van uw voorkeur. De makelaar kan dit 
voor u doen of u doet het zelf in ons online 
reserveringssysteem.

Ondertekening overeenkomsten
Goed om te weten: als koper kunt u een 
financieringsvoorbehoud laten opnemen 
in de koop-/aannemingsovereenkomst.

Waarborgsom of bankgarantie
De koper stort een waarborgsom of geeft 
een bankgarantie af bij de projectnotaris. 
Dit moet plaatsvinden binnen 14 dagen na 
ondertekening van de overeenkomst.

Afspraak bij projectnotaris
Voor het passeren van de akte van levering 
en eventuele hypotheekakte. U bent nu 
eigenaar van de grond!

Termijn nota’s
Op vaste, vooraf afgesproken momenten 
binnen de bouw conform de bouwtermijnen 
uit de aannemingsovereenkomst. 

Officiële bouwkundige oplevering
Tijdens een afspraak op locatie loopt 
de aannemer uw nieuwbouwwoning door 
voor akkoord. Deze afspraak kunt u zelf 
bijwonen, of per machtiging laten uitvoeren 
door een bouwkundig bureau.

Start project
U wordt regelmatig door de aannemer 
op de hoogte gehouden van de bouw-
vorderingen.

Afspraken over het gebruik
Wij nemen onze flexibele verhuurmogelijk-
heden én de interieurdesigns van tevoren 
met u door. Wanneer u wilt gaan verhuren, 
volgt BHVK Leisure het gesprek op met 
een overeenkomst tot verhuur. 

VOOR DE AANKOOP VAN EEN VAKANTIEWONING
STAPPENPLAN
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VOOR DE AANKOOP VAN EEN VAKANTIEWONING

Duin Parc Hellevoetsluis B.V.

ONTWIKKELING:

+31 (0)113 - 303030

realestate@roompot.nl

VERKOOP:

bhvkleisure.com

VERHUUR:

Disclaimer:
De informatie in deze brochure is uitsluitend bedoeld als algemene 
informatie. Hoewel deze informatie met grote zorg is samengesteld 
en alles in het werk is gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie 
actueel en accuraat is, is het toch mogelijk dat de brochure onjuistheden 
of typefouten bevat. Daarnaast bestaat tevens de mogelijkheid dat er 
sprake is van wijzigingen en/of veranderingen van overheidswege 
ten aanzien van deze informatie. 
Alle afbeeldingen in deze brochure zijn slechts bedoeld om een een indruk 
te geven van de luxe recreatiewoningen. Hieraan kunnen geen rechten 
worden ontleend. 
Er worden nadrukkelijk geen garanties gegeven ten aanzien van 
de juistheid en/of volledigheid van de in deze brochure opgenomen 
informatie. Duin Parc Hellevoetssluis B.V. aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele 
foutieve of onvolledige informatie in deze brochure.

Versie: juli 2022

CONTACT

duynparchellevoetsluis.nl



duynparchellevoetsluis.nl


