
TE KOOP

Bongerdlaan 3 214
Tuitjenhorn
Vraagprijs € 125.000,- v.o.n.
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Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE


47 m²



PERCEELOPPERVLAKTE


180 m²



INHOUD


150 m³



AANTAL SLAAPKAMERS


2

BOUWJAAR


2022



ENERGIELABEL


-
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Omschrijving
UNIEK AANBOD! Gelegen op VIJF STERREN Camping De Bongerd vindt u dit splinternieuwe, zeer lichte, 

vrijstaande VILLA CHALET.


De ligging is uniek te noemen: een vrij gevoel op een ruime kavel van maar liefst 13.5 x 13.5 meter. 


Gelegen op slechts 15 minuten van het strand! Vakantiepark De Bongerd ligt in Tuitjenhorn, vlak bij de stranden van 

het veelzijdige Noord-Holland. 


 


Camping De Bongerd:





Het uitgebreide waterpark van de camping bestaat uit het buitengedeelte Holle Bolle Buiten met meerdere 

zwembaden, glijbanen, een spetter- en spatbad voor de kleintjes en een fonteinplein. Voor de durfals is er de 

Spacebowl! Er is ook nog een leuk overdekt gedeelte, de Holle Bolle Plons, met een zwembad, waterspeeltuin, 

diverse glijbanen en een fonteinplein. 





Kinderen zullen zich uren vermaken in het fantastische indoor speelparadijs de Holle Bolle Boom, waar ze naar 

hartenlust kunnen klimmen, springen en glijden. Maar ook in de omgeving zijn vele activiteiten mogelijk. De camping 

ligt op slechts 15 minuten rijden van de stranden van Callantsoog, Petten en Hargen. Er zijn ook mooie fietsroutes 

naar het strand. Ook leuk is een bezoek aan de gezellige stad Alkmaar en de beroemde kaasmarkt. Sportievelingen 

kunnen gaan kabelwaterskiën, trampolinespringen, klimmen en abseilen. Maar ook een bezoek aan de dierentuin, het 

zeeaquarium of verscheidene musea is zeer de moeite waard.





Indeling: 


Via de entree komt u in de ruime hal. Er is een strakke, lichte toiletruimte aanwezig. De geweldig lichte en ruime  

woonkamer is voorzien van een hoog plafond, airco en een nette vloer-/wandafwerking. De lichte woonkamer heeft 

diverse raampartijen tot aan de grond, openslaande tuindeuren naar de veranda en een leuk uitzicht over de eigen 

tuin.





De open topkeuken is voorzien van een kookplaat, wasemkap, koel-/vriescombinatie, vaatwasser en volop werk- en 

bergruimte. Vanuit de hal bereikt u de 2 verrassende slaapkamers met perfecte afwerking. De topbadkamer is 

voorzien van een inloopdouche en een mooi wastafelmeubel. Een bijkeuken is aangebouwd met een tweede 

keukenblok en toiletruimte.





De geweldige tuin is op en top verzorgd. De aanwezigheid van een groot terras en groenborders maakt dat u hier 

heerlijk (van de zon) kunt genieten.
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Parkfaciliteiten o.a.: 





- Ultra luxueuze ***** sterren camping


- Parkeergelegenheid voor 2 auto's


- Buiten-/binnenzwembadmet glijbanenpark 


- Speeltuin 


- Dagelijks geopende receptie 


- Restaurant aanwezig





Bijzonderheden: 





- Permanente bewoning is niet toegestaan.


- Schitterend afgewerkt en verrassend ruime woning


- Verwarming en warmwatervoorziening d.m.v. Vaillant c.v. ketel


- Het chalet is volledig geïsoleerd; 


- Het chalet is onderhoudsvriendelijk uitgevoerd





- De verblijfskosten bedragen voor VVE € 3.329,00 per jaar. Deze worden jaarlijks geïndexeerd. 


De verblijfskosten zijn inclusief 9% btw, waterzuiveringslasten, 20 m³ water, elektra 16 ampere tot 250 Kwh, 

televisie, internet, en het gebruik van de gratis faciliteiten.





- Superstrak en goed afgewerkte topwoning.


- Airco aanwezig


- Maximaal 6 weken verhuren (eigen beheer)


- Vraagprijs is messcherpe BIEDEN VANAFPRIJS!





De mogelijkheid bestaat om de gehele inventaris over te nemen! Dat is wel heel makkelijk verhuizen!
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Locatie



bongerdlaan3-214.nl

Bongerdlaan 3 214, Tuitjenhorn

Scan deze code


 en bekijk de woning 

op je mobiel!

Bekijk deze woning online!



interesse
in deze mooie woning?
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