
  
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

Bungalowverhuur en -verkoop VOF Dennis & Angel, mede-eigenaren op het Eldoradopark 
www.eldoradopark.nl | E: info@eldoradopark.nl | T: 0161-492596 | M: 06-5577 6418 

 
-2- 

 

 

 

 

 

Uniek ondergronds vakantiehuis 
Recreëren onder de grond, de ultieme groene belevenis  

en een bron van energie 
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Verkoopinformatie 
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Het concept 

Het Eldoradopark, wat gelegen is aan de rand van Chaam midden in de bossen, is 
ruim opgezet en heeft een rustgevend en natuurlijk karakter. Het bungalowpark 
staat in de wijde omgeving bekend om de ‘koepeltjes’ en de ‘iglo’s’. Om het 
Eldoradopark er nog meer uit te laten springen is samen met de lokale aannemer, 
Bouwbedrijf van der Westerlaken, een ontwerp opgesteld om het natuurlijke aspect, 
van Chaam en het Eldoradopark, nóg meer tot zijn recht te laten komen. 

Een simpel concept: Een geïsoleerde en waterdichte betonnen schil, waarover een 
berg aarde wordt gelegd en bezaait wordt met gras. Hierdoor loopt het grasveld 
door en creëren we als het ware een ‘ondergrondse’ recreatiewoning. Met veel 
aandacht voor het juiste materiaalgebruik ontstaat een uiterst duurzame, 
milieuvriendelijk en comfortabele bungalow. Deze bungalow voldoet aan de laatste 
bouwkundige eisen en is dé ideale plek om tot rust te komen. Daarnaast is de 
levensduur lang en het ‘cradle-to-cradle’ gehalte hoog.  

Dankzij de grote raampartijen in de voor- en achter gevel is er aan daglicht geen 
gebrek. Dit zorgt binnen voor een uitstekend leefklimaat. Het grote voordeel van de 
grond die over de bungalow zal komen is isolatie. Deze grond heeft niet alleen een 
isolerende werking bij lage temperaturen, waardoor het in de winter binnen sneller 
warm blijft, maar ook bij hoge temperaturen, zodat in de zomer de temperatuur 
zeer aangenaam zal zijn. Dit alles is ook weer terug te zien in de exploitatie kosten, 
oftewel de stookkosten, die het hele jaar zeer laag zullen blijven. Naast voordelen 
met betrekking tot temperatuurverschillen is de bungalow vanzelfsprekend ook 
zeer goed geïsoleerd tegen geluid van buitenaf.  
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Bungalow inrichting 

Wilt u uw bungalow compleet in stijl inrichten? Dat kan! In samenwerking met 
Instyleconcepts bieden wij u de mogelijkheid om uw bungalow volledig te laten 
inrichten in een echt “onder land thema”. Onderstaand treft u een aantal sfeerfoto’s 
aan.  

 

 



 

 

Projectontwikkeling VOF Dennis & Angel, mede-eigenaren op het Eldoradopark	  
www.eldoradopark.nl | E: info@eldoradopark.nl | T: 0161-492596 | M: 06-5577 6418 

 
-7- 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

Bungalowverhuur en -verkoop VOF Dennis & Angel, mede-eigenaren op het Eldoradopark 
www.eldoradopark.nl | E: info@eldoradopark.nl | T: 0161-492596 | M: 06-5577 6418 

 
-8- 

 

Een luxe vakantiewoning met een landelijke uitstraling midden in een bosrijke 
omgeving nabij het plaatsje Chaam. Wie wil dat nu niet?  
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Over bungalowpark Eldorado 

Bungalowpark Eldorado bestaat uit meer dan 99 bungalows. Deze bungalows 
beschikken allen over een uniek ruim stuk eigen grond (zie de kadasterkaart 
hieronder). De bungalows zijn voor het grootste gedeelte gebouwd in de typische 
vorm van een iglo en bestaan uit polyester. Deze iglo’s zijn op een respectabele 
leeftijd gekomen en zullen geleidelijk aan vervangen worden . De bouw van een 
aantal nieuwe bungalows is inmiddels gerealiseerd, deze levensloopbestendige 
bungalows passen zich goed aan de landelijke omgeving aan, zijn verrassend ruim 
van binnen en het bijzondere uiterlijk blijft behouden. Ook zijn er diversen andere 
Bungalows bijgekomen met een afmeting van 70 m2.  



 

 

 

 

 

 

Bungalowverhuur en -verkoop VOF Dennis & Angel, mede-eigenaren op het Eldoradopark 
www.eldoradopark.nl | E: info@eldoradopark.nl | T: 0161-492596 | M: 06-5577 6418 

 
-10- 

 

Voorzieningen op het park:  

Op het park treft u enkele visvijvers aan, welke rijkelijk voorzien zijn van vis en 
inmiddels een begrip zijn voor de hengelsportliefhebbers (die hiervoor overigens 
geen visvergunning nodig hebben). Op het park treft u ook een zwemvijver aan 
waar het heerlijk recreëren is zodra de tempratuur zomerse waarde bereikt. 
Verspreid over het park zijn er diverse speeltoestellen geplaatst waar uw kinderen 
zich naar hartenlust kunnen uitleven. Direct grenzend aan het park treft u een 
gezellige brasserie, het buffet in dit restaurant is een begrip in Chaam en ruime 
omgeving.  

In de directie omgeving van het park kunt u diverse wandel- en/of fietstochten 
maken, kaarten hiervoor zijn te verkrijgen bij de receptie. En wat te denken van de 
mogelijkheid om verschillende in de buurt gelegen attractiepunten of wereldsteden 
te bezoeken? Mogelijkheden volop! Het park zelf is overigens zeer rustgevend 
aangelegd, geen geluiden van grote snelwegen of steden, maar vogels, eenden en 
het geruis van de wind door de bomen maken Eldorado tot een waar rustoord, of 
zoals de naam al aangeeft: “Een Paradijs”.  

De omgeving:  

Chaam staat in de verre omtrek bekend om haar rust en eenvoud. Even weg uit het 
drukke, hectische stadsleven en tot rust komen in de natuur. Chaam is een echt 
Brabants dorp, met een landelijk karakter. De vele agrarische bedrijven vertalen 
zich in vele weilanden. De bossen, die Chaam letterlijk omcirkelen, zorgen voor alle 
rust in het dorp. Prachtige wandel- en fietsroutes zijn voor de natuurliefhebbers een 
waar paradijs.  

Bent u na het lezen over de  bungalow geïnteresseerd en wilt u meer weten over 
deze duurzame en comfortabele bungalow dan nodigen wij u graag uit om een 
afspraak te maken bij ons op het bungalowpark. Wij beantwoorden u vragen en 
kijken met u mee om zo tot de ideale vakantiewoning te komen.  
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Ontwikkeling: even terug in de tijd.  

Op het Eldoradopark is er in 2002 een begin gemaakt met het vervangen van de zo 
karakteristieke iglo’s. Een bijzondere klus, want de nieuwbouw mag de unieke sfeer 
die de karakteristieke iglo’s uitstraalden niet in gevaar brengen.  

De hiervoor speciaal opgerichte werkgroep heeft daarom al in een vroeg stadium 
verschillende aannemers betrokken bij deze opdracht.  

Na een strenge selectie op ontwerp en bijbehorende prijsstelling is de keuze 
gevallen op Bouwbedrijf/Aannemer Van de Westerlaken. Nadat het ontwerp van de 
architect was goedgekeurd door de leden van de Welstandszorg Noord Brabant 
werden er bouwvergunningen aangevraagd. Nadat deze vergunningen verleend 
waren door de gemeente Alphen-Chaam is men begin 2002 aan de slag gegaan.  

Enige tijd later vatte Heer Goosen het plan op om bungalows in een afwijkende 
bouwstijl op het park neer te zetten, en is vervolgens met de gemeente en provincie 
Brabant in beraad gegaan. Na veel overleg werd overeen gekomen, dat de totale 
oppervlakte mocht worden aangepast van 55 m2 naar 70 m2 en de hoogte van 3.75 
meter naar 5 meter.  

Uitgaande van deze afmetingen is de architect aan de slag gegaan. 
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Na de ontwerptekeningen te hebben bestudeerd heeft Bungalowverhuur VOF 
Dennis & Angel diverse aannemers door het hele land benaderd. Via een strenge 
selectie op het ontwerp en de bijbehorende prijsstelling is de keuze toch weer 
gevallen op een hernieuwde samenwerking met Bouwbedrijf/Aannemer Van de 
Westerlaken.  

Niet alleen voor het park maar ook voor de aannemer is het werken aan deze 
bungalows een bijzondere klus.  

Het ontwerp, de omgeving, de recreanten en de specifieke omstandigheden op het 
park maken het werk gecompliceerd, maar daarom des te meer ook een uitdaging.  

Een van de karakteristieke punten van Bungalowpark Eldorado is et feit dat er geen 
zwaar materiaal op het terrein komt. Bestrating en beplanting moeten zo goed 
mogelijk behouden en beschermd worden. Om een zekere handhaving hiervan te 
garanderen, wordt er aan het begin van de bouw een borgsom gestort door de 
opdrachtgever.  
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Bouwbedrijf van de Westerlaken heeft een sterke regionale binding en is bekend 
met de geldende overheidsregels. Daarnaast heeft het bedrijf de afgelopen jaren 
bewezen flexibel en adequaat te kunnen werken, en waarbij hoge eisen aan 
kwaliteit worden gesteld. Zij verzorgen voor u het gehele traject, van de 
bouwaanvraag tot aan de oplevering!  

Als extra service voor de klanten van bungalowpark Eldorado bieden zijn verder ook 
de mogelijkheid aan om uw inboedel op te slaan tot de oplevering van de 
nieuwbouw.  

Inmiddels staan we in de start blokken voor de bouw van de bungalows. Verderop 
in dit document treft u een Technische omschrijving aan van de 
‘Onderlandbungalow‘.  

Iedere bungalow is voorzien van een eigentijdse comfortabele inrichting .  
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Vereniging van Eigenaren Eldoradopark (VVE):  

Buiten uw eigen perceel koopt u ook een aandeel n het algemene gedeelte van het 
Eldoradopark te denken valt aan wegen, verlichting, entree en dergelijke zaken. Na 
aankoop van het perceel bent u volledig eigenaar van uw eigen perceel, en voor een 
deel mede-eigenaar van Bungalowpark Eldorado. Met het in eigendom hebben van 
een kavel wordt u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren Eldoradopark 
(VVE). Per kavel heeft u één stem! De bijdrage voor het lidmaatschap van de VVE 
wordt jaarlijks vastgesteld in een jaarvergadering en omvat de exploitatie- en 
onderhoudskosten van het park. Doordat de kosten van onderhoud aan wegen, 
beplanting, straatverlichting en dergelijke hoofdelijk per perceel kunnen worden 
verdeeld, tezamen met een kleine reservering voor afschrijving, kunnen de 
bijdragen voor het lidmaatschap laag blijven voor u als mede-eigenaar van het park. 
De gemeente Alphen-Chaam staat permanente bewoning niet toe.  
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   Voorlopig ontwerp 
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Plattegrond  

 

Schaal: 1:50 
Ontwerp:  Schnabel 
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Aanzicht 

 
Schaal: 1:100 
Ontwerp:  Schnabel 



 

 

 

 

 

 

Bungalowverhuur en -verkoop VOF Dennis & Angel, mede-eigenaren op het Eldoradopark 
www.eldoradopark.nl | E: info@eldoradopark.nl | T: 0161-492596 | M: 06-5577 6418 

 
-18- 

 

Doorsnede 

 

Schaal: 1:100 
Ontwerp:  Schnabel 
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3D impressie 

  

 
Ontwerp:  Schnabel 
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3D impressie variant 

 

 
Ontwerp: Schnabel  
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Technische omschrijving – Basismodel 
Algemeen / Bouwplaats voorzieningen: 

Het gebouw vereist een benodigde hoeveelheid voorbereiding en begeleiding, voor 
en tijdens het project. Constructies zijn berekend door de constructeur en zullen 
dus voldoen aan sterkte- en doorbuigingseisen. Daarnaast zullen er op de 
bouwplaats de benodigde voorzieningen aanwezig zijn.  

Maatvoering: 

Het uitzetten en maatvoeren van het gebouw. Exacte locatie op het perceel wordt 
bepaald met de parkbeheerder en de opdrachtgever.  

Hak- en breekwerk:  

Ten behoeve van de bouwkundige leidingen van de loodgieter en elektricien het 
benodigde hak- en breekwerk in de binnenwanden het gebouw.   

Grondwerk: 

Het benodigde grondwerk ten behoeve van het ontgraven van de fundering en de  
begane grondvloer. 

De grondkering aan weerskanten van het gebouw zullen doormiddel van wei-palen 
en steigerdelen gemaakt worden. 

Riolering: 

Riolering ten behoeve van toilet, douche, wastafel en keuken. Er zullen geen HWA 
worden toegepast dus deze zullen ook niet op de riolering worden aangesloten.  

Terreinverharding: 

Er is geen bestrating opgenomen in de begroting. 
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Betonwerken:  

De vloer en de wanden worden gestort in beton.  Dit tezamen vormt een betonnen 
constructie die aan voor- en achterzijde open is en waar later de gevelvulling ingezet 
wordt. 

Metsel werkzaamheden: 

De binnenwanden zullen opgetrokken worden met 100mm gasbeton blokken. 
Vooraf worden de binnenwanden en kozijnen gesteld. 

Kozijnen, ramen en deuren:  

Alle buitendeuren, buitenkozijnen en ramen worden uitgevoerd in Meranti wit 
gegrond. Het hang- en sluitwerk voldoet aan de eisen van inbraakwerendheid.  

Ten behoeve van voldoende ventilatie in de woon- en slaapkamers zijn er 
ventilatieroosters opgenomen.  

Beglazing: Kunststof  

In alle buitenkozijnen is HR++ glas opgenomen. Op alle plaatsen waar nodig, is het 
glas gelaagd.  

Stukadoorswerkzaamheden:  

Binnen worden alle wanden, met uitzondering van de badkamer, gestukt. Hierdoor 
zal het daglicht voldoende weerkaatst worden in de ruimten en ontstaat er een 
lichte woning. Ook plafonds zullen worden afgewerkt met een pleisterlaag. 
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Tegelwerk:  

Vloertegels in de badkamer aan de hand van de keuze van de opdrachtgever. 

Er is een stelpost opgenomen van € 25,- per m2 voor de aankoop van de vloertegels 
en een stelpost van € 20,- per m2 voor de aankoop van de wandtegels.  

Afbouwtimmerwerk: 

Vloerplinten zullen worden aangebracht ter plaatse van de scheiding tussen vloer 
en wand. Ook zal er een keukenblokje geplaatst worden. 

Schilderwerk 

Dakgoten en HWA: 

Dakgoten en HWA zijn overbodig. Het regenwater zal door de grond opgenomen en 
afgevoerd worden.  

Sanitair en waterinstallatie:  

Voor het leveren en plaatsen van sanitair is een stelpost van €1000,- opgenomen, 
daarnaast zullen de punten die water behoeven aangesloten worden op de 
waterleiding. 

Verwarmingsinstallatie:  

De elektrische verwarming d.m.v. convectoren zorgt voor een comfortabele 
temperatuur in huis.    

Mechanische ventilatie:  

Mechanisch ventilatie waarop de badkamer aangesloten word. Exacte uitvoering 
van de installaties is afhankelijk van de ventilatiebalans. 
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Elektrotechnische installatie:  

Elektrische installatie volgens NEN 1010. Exacte uitvoering van de installaties is 
afhankelijk van de EPN berekening.   

 

Dit alles voor een vanaf prijs van:  € 65.000,- 

Exclusief 21% B.T.W. 

 

Niet opgenomen en extra kosten: 

Tuinaanleg / terreinverharding. 
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Onderscheiden van de rest  

“Streven naar een groen, duurzaam project. Dus energieneutraal gebruik. 
Duurzaamheid is geen keuze maar een voorwaarde, het is een belangrijk item bij 
het ontwerp. Ons streven is dat de klant de woning geheel energieneutraal kan 
gebruiken” aldus aannemer Frits Westerlaken. 

Het project biedt volop mogelijkheden dit waar te maken zoals zonnepanelen, een 
aardwarmtepomp, een regenwater recyclesysteem, integrale LED- verlichting of een 
oplaadpunt voor een elektrische auto. Duurzame technieken  worden aanbevolen 
maar zijn voor kosten van de opdrachtgever, deze passen wel in het onderliggende 
concept. Vraag naar de mogelijkheden. 
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Energie, gezondheid en comfort 

Wij streven ernaar onze onderlandbungalows duurzaam te bouwen. Daarbij zijn 
drie hoofdzaken belangrijk: energie, gezondheid en comfort. 

Enkele duurzame aspecten zijn 'standaard' wanneer wij een woning bouwen: 

• Onze woningen hebben onder andere standaard een hoge Rc waarde 
(isolatie) 

• Bouw bedrijf van Recreatiewoningen is als bedrijf gecertificeerd   
• Alle materialen worden zo veel mogelijk geleverd met  een keurmerk             
• Relatief korte bouwtijd (circa 12 weken)                                                    
• Leveranciers op korte afstand van de bouwlocatie Chaam 

 

Optioneel kunt u uw woning voorzien van: 

1. Onderhoudsarme recreatiebungalow  
2. Hoogwaardige beglazing HR+++ (triple beglazing) 
3. Snelle bouwtijd waardoor minimale ecologische voetafdruk 
4. Oplaadpunt voor elektrische auto’s (op aanvraag) 
5. Oplaadpunt voor elektrisch fietsen (op aanvraag) 
6. Energie besparende inbouw apparatuur voor de keuken 
7. Hergebruik van regenwater voor toilet en wasmachine (op aanvraag) 
8. Led verlichting interieur en exterieur 
9. Aardwarmtepomp (op aanvraag) 
10. Hoog rendement houtkachel 
11. Zonnepanelen  Warmte boiler in combinatie met zonnepanelen (op aanvraag) 
12. Toepassen van natuurlijke isolatiemateriaal 
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Bouwbedrijf v/d Westerlaken 

Het adres voor uw groene, duurzame, nieuwbouw vakantiebungalow  

Wilt u eens geheel vrijblijvend kennismaken met onze manier van werken?  
Neem dan gerust eens contact met ons op.   

Aannemer Frits Westerlaken  
Via e-mail (info@vanderwesterlaken.nl) of via de telefoon (0161-491 600) 

Adres: 
Vogelenzang 2A 
4861 AV Chaam  

www.vanderwesterlaken.nl 
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Duurzame investering  
Waarom is het interessant te investeren in een recreatiewoning? 

Dat bedenkt u natuurlijk zelf, maar wij willen enkele suggesties doen: 

Eerst en vooral kunt u er uiteraard zelf in recreëren, de rust opzoeken die u in de 
stad niet meer vindt. Denk aan wandelen op het park op een vroege zomerochtend, 
u hoort alleen maar het gekwinkeleer van vogels, of denk aan een vroege 
wintermorgen met verse sneeuw, ongerept, uw voetstappen zijn de eerste. 

Maar u kunt evenzeer investeren als belegging. Natuurlijk altijd een risico, maar 
waardevast! Het rendement kan daardoor ook substantieel groter zijn. 

Het is maar waar u naar zoekt. 

Financiering 

Een investering in een recreatiewoning hoeft niet volledig met eigen middelen te 
worden gefinancierd. Een hypothecaire lening bij een financiële instelling is 
mogelijk. En voor de financieel meer geschoolde investeerder wijzen wij u dan in het 
bijzonder op de hefboom werking die ervoor kan zorgen dat de te betalen rente op 
de lening minder is dan de te ontvangen inkomsten uit huuropbrengsten. Wij 
zeggen daarmee niet dat dat altijd werkt, maar het is het overwegen waard. 

Op uw verzoek hebben wij meer gedetailleerde informatie beschikbaar, met onder 
andere rendementsberekeningen. Voor meer informatie neem contact met ons op.  
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De Fiscus, de vriend die de dingen niet leuk maar wel makkelijk maakt (naar eigen 
zeggen). 

Investeren in een recreatiewoning heeft fiscale gevolgen. Welke dat zijn hangt van 
meerdere dingen af. Denk bijvoorbeeld aan het doel van de investering. Voor eigen 
recreatie of als (zakelijke) belegging?  

Of gebruikt u privé vermogen of zakelijk vermogen, bijvoorbeeld uit een BV. 

Een eventuele verhuur van uw recreatiewoning kan een fors hoger (financieel) 
rendement opleveren. Een indicatie: 

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van de in rekening gebrachte 21% btw voor de 
aankoop van grond, woning en inventaris. 

Eventueel het kunnen toepassen van de kleine ondernemersregeling. 

De recreatiewoning valt in box 3. Dit betekent dat er (per saldo) 1,2% 
inkomstenbelasting wordt geheven over de gemiddelde waarde van de investering, 
verminderd met eventuele (hypothecaire) schulden. De ontvangen 
huuropbrengsten zijn dus niet belast. 

Vermogenswinst die bij eventuele verkoop wordt behaald, blijft buiten de fiscus. 

Bij het hiervoor genoemde is uitgegaan van een particuliere investeerder 
woonachtig in Nederland en het is uiteraard een maar zeer globale beschrijving van 
de mogelijke voordelen die te behalen zijn. 

Investeren in een recreatiewoning op het Eldoradopark genereert optimaal 
rendement en is gemakkelijk omdat VOF Dennis & Angel alles omtrent de verhuur 
regelt.                                 

Wij werken bovendien samen met een betrouwbare professionele 
verhuurorganisatie, Novasol en Belvilla en Booking.com 
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De geplande nieuwbouw bestaat uit woningen geschikt voor 4  personen. Ruim, 
luxe en volledig ingericht. Kortom, u vindt mooi sanitair en een moderne keuken, in 
eigentijdse architectuur.  

Onze (en wellicht spoedig uw) onderlandrecreatiewoning is gelijkvloers met groen 
rondom.  

Zo u de woning niet zelf gebruikt maar koopt voor het verhuurrendement, dan is 
een rendement ca. 5% tot ca.7% haalbaar.  

Bijkomende voordelen 

VOF Dennis & Angel verzorgt desgewenst de verhuur van uw woning als u die niet 
gebruikt voor eigen recreatie. Ook als u er wél zelf gebruik van maakt kunnen wij 
voor u tijdens de perioden van uw afwezigheid de verhuur en het beheer voor u 
doen, professioneel en met jarenlange ervaring, dus mét verstand van zaken. 
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Tot slot 

Bij de projecten die wij in de verkoop nemen gaan wij niet over één nacht ijs. Wij zijn 
dan ook van mening dat alle bij ons te koop aangeboden recreatiewoningen staan 
op een uitstekend  park met nagenoeg alleen maar pluspunten. 

Mogelijk wordt u door de wijze waarop u als investeerder de recreatiewoning gaat 
gebruiken, ondernemer voor de btw. Daarbij zijn drie verschillende situaties te 
onderscheiden:      

1. De recreatiewoning is alleen bestemd voor eigen gebruik; 
2. De recreatiewoning wordt geheel ter beschikking gesteld aan de 

verhuurorganisatie; 
3. De recreatiewoning is deels bestemd voor eigen gebruik en wordt voor het 

overige gedeelte ter beschikking gesteld aan de verhuurorganisatie. 
 
In het geval dat de recreatiewoning uitsluitend voor eigen gebruik wordt gebruikt, is 
btw aftrek in principe niet mogelijk. De recreatiewoning wordt gezien als privé 
vermogen en u als investeerder niet als ondernemer. 

Als er sprake is van (gedeeltelijke) verhuur aan de verhuurorganisatie, dan wordt u 
mogelijk wél ondernemer voor de btw. U wordt dan afdracht plichtig en dient 
daardoor een omzetbelastingnummer aan te vragen bij de Belastingdienst.  

Voor deze aanvraag kan het formulier "Opgaaf startende ondernemer" worden 
gedownload op www.belastingdienst.nl. Op de website van de Belastingdienst vindt 
u ook verdere informatie over het doen van btw aangifte en het bijhouden van een 
btw-administratie. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel is niet verplicht. 

Ook meer informatie omtrent de fiscale behandeling van een tweede woning vindt 
u ook op de site van de belastingdienst.   

Belastingdienst: Verhuur vakantiewoning 
Belastingdienst: Tweede woning 
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Let op, u belegt buiten AFM Toezicht 

. 
Het aanbieden van beleggingsobjecten is op grond van artikel 2:55 Wft vergunning 
plichtig. De activiteiten van Vof Dennis & Angel  voor het project op 
het  Eldoradopark zijn echter vrijgesteld. Projectontwikkeling Vof Dennis & Angel is 
voor het aanbieden van dit vastgoed-beleggingsobject niet vergunningplichtig en 
het valt daarmee valt buiten toezicht van de AFM.  Geen toezicht zegt uiteraard niets 
over de kwaliteit van het project of onze diensten. Benadrukt dat het van belang is 
om zelf tot een gedegen oordeel te komen over de vraag of u wenst te participeren 
in door ons recreatieproject.  Om u te helpen bij het maken van uw beslissing is het 
in de praktijk raadzaam dat uw fiscalist en/of uw financieel adviseur contact heeft 
met onze specialisten. Deze kunnen u het beste adviseren of een participatie of 
aankoop in uw persoonlijke situatie financieel aantrekkelijk is 
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Verkooplijst 
Deze prijzen zijn alleen in combinatie met een nieuwbouw onderlandhuis 

Verkooplijst 2015 Ruime kavels    

Bungalow 18 Prijs op aanvraag 685 m2 sleutel-klaar 
nieuwbouwobject Bungalow 19 Prijs op aanvraag 401 m2 sleutel-klaar 
nieuwbouwobject Bungalow 21 Prijs op aan vraag 741m2   via makelaar                                

Bungalow 22 Prijs op aanvraag 614 m2 sleutel-klaar 
nieuwbouwobject Bungalow 26 Prijs op aanvraag 747 m2 sleutel-klaar 
nieuwbouwobject *Promotieprijs* De eerste onderlandbungalow: 

Bungalow 28 € 110.000 excl. BTW  654 m2      vrij op naam 
Bungalow 34 € 54.500   560 m2              
Bungalow 35 Prijs op aanvraag 670 m2 sleutel-klaar 

nieuwbouwobject Bungalow 36 Prijs op aanvraag 846 m2 sleutel-klaar 
nieuwbouwobject *Promotieprijs* De eerste onderlandbungalow: 

Bungalow 38 € 110.000 excl. BTW 660 m2   vrij op naam   
Bungalow 53   € 52.000              1226 m2  

*Promotieprijs* De eerste onderlandbungalow: 
Bungalow 77   € 112.000                750 m2  
Bungalow 85   Prijs op aanvraag   617 m2    
Bungalow 91 €49.500 512m2          
Bungalow 93 Prijs op  aanvraag   994 m2   met nieuwbouwobject 
Bungalow 72   € 125.000 Vila kita Ronde Stenen nieuwbouw 
      

Overdrachten zijn excl. BTW, kosten koper excl. Parkbijdrage 
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Contactgegevens 
Bent u na het lezen van onze brochure enthousiast geworden en wilt u meer 
informatie? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens:  

Projectontwikkeling VOF Dennis & Angel, mede-eigenaar op het Eldoradopark  
Wildertstraat 33-99 
4861 PS CHAAM  

 
Tel. 0161-492596  
Mobiel. 06-55 77 64 18  

 
info@eldoradopark.nl   
www.eldoradopark.nl  

 

 

 

 

 

 

 

Eventuele drukfouten in deze brochure onder voorbehoud.  
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 


