
  

 

 

 

 

 

 

Voorthuizen Harremaatweg 52, De Beertjeshoeve 12  
 

Op De Beertjeshoeve in Voorthuizen ligt dit nette recreatiechalet, het chalet is momenteel verhuurt, 

bij verkoop mag het chalet niet opnieuw in de verhuur worden gedaan. Zoekt u dus een leuk chalet 

voor eigen gebruik? Dan is dit een mooie kans voor u. Het chalet is gelegen op het recreatiepark De 

Beertjeshoeve, dit is een kleinschalig en gemoedelijk parkje zonder faciliteiten. Het gezellige 

centrum van Voorthuizen ligt op ca. 2 km afstand van het park. Het chalet (vermoedelijke bouwjaar 

1988) is netjes onderhouden en voorzien van een c.v. installatie, in 2022 is de buitenzijde in de verf 

gezet. Bij het chalet staat een tuinberging voor het stallen van de fietsen en het opbergen van het 

tuingereedschap. Huisdieren zijn welkom op het park. Voor het chalet zijn parkeervakken waar u 

uw auto kwijt kunt. Wilt u dit chalet komen bekijken? Dan horen wij dat uiteraard graag van u! 

Grondoppervlakte: ca. 200 m2 huurgrond (kavelhuur/parkkosten ca € 2.250,= per jaar) 
 

Indeling: entree/hal met c.v. kast, woonkamer met erker en terrasdeuren, open keuken met 

gaskookplaat, afzuigkap en koelkast, slaapkamer met vaste kasten, badkamer met douchecabine, 

wastafel en toilet, tweede slaapkamer/inpandige berging met wasmachineaansluiting.    
 

Aanvaarding in overleg. Vraagprijs € 50.000,= k.k. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Voorthuizen, Harremaatweg 52; De Beertjeshoeve 7 
 

 

Grondoppervlakte  ± 200 m2    

       

Bouwjaar  1988     

        

Inhoud  90 m3    

Woonoppervlakte 

     Begane grond en 1e etage 

 36 m2    

        

 Afmetingen begane grond       

 - Hal  104 x 155 1,6 m2    

 - Woonkamer 368 x 365 

161 x 099 

 

15,0 

 

m2 

   

 - Keuken  272 x 155 4,2 m2    

 - Badkamer 117 x 204 2,4 m2    

 - 1e Slaapkamer  (incl. vaste 

kast) 

265 x 362 9,6 m2    

 - 2e Slaapkamer     140 x 204 2,9 m2    

        

 Afmetingen overige 

bijgebouwen 

      

 Berging 280 x 305 8,5 m2    

 

 

De gegevens in deze brochure zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er echter 

onjuistheden worden geconstateerd, dan kunnen aan deze brochure geen rechten worden 

ontleend. 
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Plattegrond 

 

 
 
 

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Plattegrond De Beertjeshoeve 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

 

 

 

 



 

 

Handige wetenswaardigheden bij de aankoop van een recreatiewoning 
 

Overdrachtsbelasting 

Bij de aankoop van een recreatiewoning is 10,4% overdrachtsbelasting verschuldigd over de 

koopsom, exclusief eventueel mee verkochte roerende zaken. De notaris brengt de 

overdrachtsbelasting bij u in rekening. Koopt u een recreatiewoning op een huurkavel dan 

bent u ook 10,4% overdrachtsbelasting verschuldigd, echter in dit geval moet u hier zelf 

aangifte voor doen.  

Onderzoeks- en mededelingsplicht 

Zowel de verkoper als koper hebben een plicht, de verkoper behoort alle van belang zijnde 

zaken te melden in de vragenlijst, de koper heeft een onderzoeksplicht. De koper is 

verantwoordelijk voor de beoordeling of de recreatiewoning de eigenschappen bezit die nodig 

zijn voor het gebruik van de recreatiewoning. Koper kan hiervoor bijvoorbeeld een 

bouwkundige keuring laten uitvoeren of een aankoopmakelaar inschakelen.  

Kosten koper 

De vraagprijzen van de recreatiewoningen zijn altijd kosten koper, maar wat valt er eigenlijk 

onder deze kosten. Voor de koper zijn de kosten van de overdracht. Dit zijn wanneer er een 

notaris nodig is voor een overdracht (bij eigen grond, erfpacht of appartementsrecht) de 

kosten die de notaris in rekening brengt voor het opstellen van de akte van levering. Verder 

komt de overdrachtsbelasting voor rekening van de koper. Mocht u een bouwtechnische 

keuring laten uitvoeren dan zijn deze kosten ook voor u. De kosten van de verkopende 

makelaar zijn voor de verkoper. 

Uiteraard zijn bij een eventuele financiering de kosten die gemoeid zijn met deze financiering 

voor rekening van de koper.  

Parkkosten 

Op elk park betaalt u parkkosten. Dat is heel gewoon. Echter, waar zijn deze kosten precies 

voor? Elk park heeft zijn eigen beleid. Elk park gebruikt deze kosten dan ook naar eigen 

inzicht. Het is veelal afhankelijk van het aanbod aan faciliteiten en de aanwezigheid van een 

beheerder. Wat ú dus ervoor krijgt, hangt per recreatiepark af. 

In een groot aantal gevallen omvatten deze kosten: 

• Kosten beheerder 

• Gebruik van de parkfaciliteiten 

• Onderhoud op het park 

• Verlichting op het park 

• Postontvangst 

• Afvoeren huisvuil 

• CAI (Centraal Antenne Systeem). 

Op een aantal parken betaald u bij de aanschaf nog een bedrag aan het parkbeheer voor de 

overschrijving op uw naam. 



Permanente bewoning 

Een recreatiewoning permanent bewonen is niet toegestaan. Recreatiewoningen zijn bedoeld 

om slechts in te recreëren. Elke gemeente heeft haar eigen beleid passend binnen de Europese 

wet- en regelgeving. De gemeente mag zelf bepalen hoe zij met recreatieve bestemming 

omgaat. Lees alles over de eisen en voorwaarden van recreatief wonen in op de website van 

de gemeentes. 

Eigen grond, huurgrond, appartemensrechten en erfpacht 

Wanneer u een recreatiewoning koopt op een eigen grond kavel is het duidelijk waar u aan toe 

bent. U koopt de recreatiewoning en de grond voor een bepaald bedrag en that’s it. Er komen 

geen jaarlijkse kosten meer bij anders dan de normale gemeentelijke belastingen, 

verbruikskosten (gas, water en licht) en eventueel parklasten. 

Wanneer u een recreatiewoning koopt op een huurkavel is de recreatiewoning dan geen stenen 

huis, maar een chalet of stacaravan. In ieder geval verplaatsbaar. 

Vaak worden de huurcontracten per jaar afgesloten in de vorm van een overeenkomst 

jaarplaats. In deze overeenkomst wordt geregeld dat de eigenaar van een chalet of caravan het 

recht krijgt om een caravan of chalet te plaatsen op het terrein van de camping. Zo’n 

huurcontract wordt vaak afgesloten met stilzwijgende verlenging, maar kan elk jaar opgezegd 

worden. Nadelen van een huurovereenkomst in de vorm van een jaarcontract: 

• Jaarlijks terugkerende kosten voor de huur van de grond 

• Overeenkomst kan opgezegd worden en dan moet u de stacaravan of het chalet 

verplaatsen of afbreken 

 

Wanneer u een recreatiewoning koopt op een park met appartementsrechten krijgt u het 

gebruiksrecht van de kavel en het chalet en wordt u mede eigenaar van de infrastructuur op 

het park. Groot voordeel is dat er net als bij een ‘standaard’ appartementencomplex een 

Vereniging van Eigenaren (VVE) is die in dit geval het beleid én beheer op het park voert. 

Eigenaren van de recreatiewoningen vormen de VVE. U beslist dus zelf mee over belangrijke 

zaken die ú aangaan op het park. Dat is wel zo prettig om te weten! Tevens wordt er 

geprobeerd om de jaarlijkse servicekosten voor de eigenaren zo laag mogelijk te houden.  

Wanneer u een recreatiewoning op een erfpacht kavel koopt zit dit tussen een koop en huur 

kavel in. Bij erfpacht grond, blijft de kavel, eigendom van de gemeente, recreatie 

parkeigenaar of soms ook andere organisaties zoals Staatsbosbeheer. Erfpacht grond is iets 

anders dan een koopkavel.   

Bij erfpacht mag u een kavel op een vakantiepark voor een bepaalde periode gebruiken. 

Meestal spreekt men over 30, 50, 90 of onbepaald aantal jaar.  

U betaalt de gemeente of een parkeigenaar jaarlijks een vergoeding daarvoor.  Dat heet 

erfpachtcanon. Voor die erfpacht vergoeding (Canon) gebruikt u de grond voor uw 

recreatiewoning.  

 



 

 

Biedingen 

 

Wanneer u uw droomrecreatiewoning heeft gevonden en een bod wilt gaan uitbrengen zijn er 

een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. Uw bod bestaat niet alleen uit de 

koopprijs, maar ook uit een opleverdatum, eventuele overname van de roerende zaken, een 

voorwaarde voor een bouwtechnische keuring of een voorwaarde voor de financiering. 

Belangrijk is om deze voorwaarden in uw bod te benoemen.  

 

Wanneer u de vraagprijs biedt kunt u er niet vanuit gaan dat dit bod ook gelijk een koop tot 

stand brengt, de aanvullende voorwaarden en de gunning door de verkoper spelen hier in mee.  

Uw bod kan geaccepteerd worden, afgewezen worden of de verkoper doet u een 

tegenvoorstel.  

 

U bent in onderhandeling zodra de verkoper een tegenvoorstel naar u uitgebracht heeft. 

Alleen het doen van een bod is niet genoeg om in onderhandeling te zijn. Zolang u niet in 

onderhandeling bent kan de makelaar nog bezichtigingen uitvoeren met andere gegadigden.  

 

De makelaar doet geen uitspraken naar u over de hoogte van eerder uitgebrachte biedingen. 

 

Rechtsgeldige koopovereenkomst pas na ondertekening 

Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is 

niet rechtsgelding. Met ander woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een 

rechtsgeldige koop al de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst 

hebben ondertekend, een bevestiging van de mondelinge overeenstemming per e-mail of een 

toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een 

ondertekende koopovereenkomst.  

Bedenktijd 

Bij de aankoop van een recreatiewoning heeft u net als bij een reguliere woning drie dagen 

bedenktijd, dit is een dwingend recht en er kan niet overeengekomen worden dat dit niet van 

toepassing is. Wel kan een koper in de bedenktijd uit eigen beweging afstand doen van de 

bedenktijd. De bedenktijd gaat in op de dag volgend op de dag waarop de koper een kopie van 

de door beide partijen ondertekende koopakte heeft ontvangen. Wanneer in de drie dagen het 

weekend valt dan telt het weekend als één dag.  

 

 

De gegevens in deze brochure zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. 

Mochten er echter onjuistheden worden geconstateerd, dan kunnen aan 

deze brochure geen rechten worden ontleend. 
 

 

 


