
LES TERRASSES D'EDEN  - LA CHAPELLE D'ABONDANCE

Vraagprijs € 350.000 k.k.
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KENMERKEN

Woonoppervlakte: 42 m²

Perceel: 42 m²

Badkamers: 1

Slaapkamers: 1

Mooie ligging

uitstekend

appartement

Prachtig gebied
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Dop Makelaars biedt aan: Les Terrasses d'Eden  te La Chapelle D'Abondance

La Chapelle d'Abondance ligt in het hart van een prachtig 
gebied, het is een van de toegangspunten tot het 
beroemde Portes du Soleil domein, 12 resorts verbonden 
tussen Frankrijk en Zwitserland, skiën voor alle niveaus, 
moderne faciliteiten die u toegang geven tot de hoogste 
toppen van het gebied. Dit gebied is een van de grootste 
van Europa.  Aan de Franse kant: La Chapelle 
d'Abondance, Châtel, Abondance, Montriond, Avoriaz, 
Morzine, Les Gets, Saint-Jean d'Aulps), aan de Zwitserse 
kant: Champéry, Morgins, Torgon, Val-d'Illiez les Crosets 
Champoussin.




De inwoners worden Chapellans en Chapellanes 
genoemd.




In de buurt van Thonon les Bains, Evian en Genève kunt u 
ook gemakkelijk de oevers van het meer van Genève 
bereiken.




Zowel in de zomer als in de winter wachten u tal van 
activiteiten, zoals langlaufen, skipistes, 
sneeuwschoenwandelen, hondensleeën, biatlon, 
klimmen, via ferrata, mountainbiken, wandelen, enz.




La Chapelle d'Abondance is ook de zekerheid van lekker 
eten met verschillende gerenommeerde restaurants in de 
vallei, en om te genieten van een vriendelijke en familiale 
sfeer en de authenticiteit van de chalets en typische 
bergboerderijen, een bewaard gebleven architectuur en 
zijn specialiteiten zoals de Abondance kaas en Berthoud 
gemaakt van Abondance en Madeira kaas.




U vindt er alle elementen die de bergen kenmerken: 
prachtige bergen, rivieren en meren (de Dranse, het meer 
van Arvouin genesteld in de bergweiden, de beek van 
Chevenne...), fauna (reeën, hazen, hanen, steenbokken, 
gemzen, marmotten...).




DE TERRASSEN VAN EDEN   

Uw appartement in een schitterende omgeving, prachtige 
natuur, in het hart van een charmant dorp met alle 
voorzieningen, aan de voet van de bergen, een 
fantastische speeltuin voor onvergetelijke herinneringen.




De sterke punten van de residentie




- Geen huurverplichting

- Residenties op menselijke schaal


- Architectuur perfect geïntegreerd in het dorp

- Gelegen in het hart van het dorp met alle diensten en 
winkels.

- Pendel- en bushaltes naast de residentie

- Verbeterende omgeving, dicht bij de pistes en 
verschillende activiteiten

- Lift naar alle niveaus

- Ruime en lichte leefruimtes, grote balkons en terrassen

- Volledig ingerichte keuken, grote kelder met garage, 
parkeerplaats, kelder, skiruimte en fietsenkamer

- Verlaagde notariskosten

- Gegarandeerde perfecte uitvoering van de 
werkzaamheden (tweejaarlijks, tienjaarlijks)

- Kwaliteitsdiensten

- RT 2012 normen




VEFA-verkoop (verkoop in toekomstige staat van 
voltooiing)




De verkoop in toekomstige staat van afwerking is een 
overeenkomst waarbij de koper een te bouwen of te 
bouwen onroerend goed verwerft. De verkoper verbindt 
zich ertoe het goed te leveren zodra de bouwwerken 
voltooid zijn. Deze akte moet worden opgesteld en 
ondertekend door een notaris. Zij moet bepaalde 
gegevens bevatten.




De betaling van de prijs wordt gespreid volgens de 
voortgang van de werkzaamheden en volgens het 
tijdschema dat in de koopovereenkomst is vastgelegd.




De bedragen zijn als volgt voor Les Terrasses d'Eden




- 35% bij de voltooiing van de funderingen (inclusief het 
bedrag van de betaalde waarborg)




- 15% tijdens de bouw van de hoge vloerplaat,  




- 10% tijdens de bouw van de bovenste vloerplaat




- 10% bij het waterdicht maken van het gebouw, d.w.z. 
de som van




- 10 % tijdens de pleisterwerken




- 10% tijdens de tegelwerken,




- 5% bij oplevering,
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BIJZONDERHEDEN

 Tekst  Tekst
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PLATTEGROND
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LOCATIE OP DE KAART



Welkom bij Dop Makelaars




Dop Makelaars is sinds 1998 (internationaal) actief met de verkoop en verhuur van 
nieuwbouwprojecten, uitpondprojecten en uiteraard particuliere woningen. Het betreft hier 

zowel permanente woningen, beleggingsobjecten als vakantiewoningen. Met name de expertise 
in het projectmatig begeleiden van nieuwbouwontwikkelingen en second home projecten in 

o.a. Nederland, Frankrijk, Duitsland en Italië onderscheidt ons kantoor in de vastgoedbranche.




U kunt bij Dop Makelaars terecht voor een totaalpakket. Graag adviseren en begeleiden wij u 
met de verkoop, de aankoop en het verhuren van onroerend goed. Projectmanagement, 

bouwmanagement en vastgoedbeheer kunnen wij ook voor u verzorgen.




Maar ook over de grenzen zijn wij zeer actief. Henk Dop, oprichter van Dop Makelaars, 
hierover: “Alhoewel de buitenlandse markt overeenkomsten vertoont met de Nederlandse, 

heeft de verkoop van (vakantie)woningen in het buitenland toch iets andere aandachtspunten”. 




Geïnteresseerd? Maak dan een vrijblijvende afspraak met onze makelaars en bekijk 

de mogelijkheden. U bent van harte welkom!




Met vriendelijke groet,




Dop Makelaars


Henk Dop
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Heeft u ook verkoopplannen?
Laat het ons weten. Een van onze makelaars komt graag vrijblijvend bij u thuis langs voor 


een waardebepaling van uw woning. Wij adviseren u dan direct over de marktwaarde en bespreken de 

beste verkoopstrategie. Zo weet u direct wat uw mogelijkheden zijn in de huidige woningmarkt. 





Heeft u andere vragen en wilt u met ons overleggen? Maak dan een afspraak bij ons op kantoor of bij 

u thuis. Ons team van vastgoedadviseurs denkt graag met u mee.

Kantoor Lelystad

Parlaan 2, 8241 BG Lelystad


+31 320 264 175 | info@dop.nl

Bij Dop Makelaars kunt u terecht voor:


Aankoopbegeleiding | Verkoopbegeleiding | Verhuurbegeleiding | Renovatie en bouwmanagement


Professioneel vastgoedbeheer | Realisatie beleggingsportefeuille | Projectontwikkeling | Vakantiewoningen
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Kantoor Amsterdam

Ferdinand Bolstraat 436, 1072 MG 


 Amsterdam +31 20 213 7441 



