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Vrij recreëren

STAPPENPLAN EN AANKOOP
Wij geven u stapsgewijs een nadere toelichting op de procedure voor de aankoop van een
recreatiewoning.
1. Heeft u de website www.wonenindebuitenplaats.nl van het project reeds bekeken?
Hierin krijgt u een eerste indruk van het park, de omgeving en de recreatiewoningen.
Om u meer inzicht te geven in de cijfermatige mogelijkheden van het project, is deze
projectinformatie samengesteld. Heeft u naar aanleiding van deze documentatie
nog vragen, dan kun u contact met ons opnemen via: 071-3619343 of
email info@damenmakelaars.nl.
2. De Buitenplaats te Oud Ade zal bestaan uit 26 recreatiewoningen, gelegen op eigen grond,
van ca. 550 m2.
3. Wanneer uw definitieve keuze is gemaakt, ontvangt u een koopakte ter ondertekening.
Daarnaast zal een separate aannemingsovereenkomst met de aannemer worden getekend.
4. Als alle opschortende voorwaarden in werking zijn getreden en de ontbindende
voorwaarden zijn vervallen wordt u uitgenodigd door de notaris voor de overdracht van het
perceel. Na betaling van de koopsom van het perceel en de bouwtermijnen, bent u volledig
eigenaar.
5. De betaling van de aanneemsom gebeurt in termijnen, welke zijn beschreven in de
aannemingsovereenkomst. U ontvangt hiervoor naar gelang de vorderingen van de bouw,
termijnnota’s.
6. Wanneer de woning gereed is voor gebruik wordt deze aan u opgeleverd en officieel
overgedragen. Als de laatste termijnbetaling heeft plaatsgevonden wordt de
woning vrijgegeven. De laatste 5% van de aanneemsom zal conform de wettelijke
opleveringsregeling bij de notaris moeten worden gestort en zal pas aan de aannemer
worden vrijgegeven nadat de gebreken die bij de oplevering zijn geconstateerd zijn hersteld.
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GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN
Verhuur
Nadat u eigenaar bent geworden van één van de recreatiewoningen in De Buitenplaats te Oud
Ade kunt u naar eigen wens gebruik maken van uw woning. De recreatiewoning kunt u echter
ook voor de verhuur aanbieden. In dat geval kunt u een verhuurbemiddelingsovereenkomst
aan gaan met verhuurorganisatie Belvilla. U bent hier echter geheel vrij in!
Onder deze overeenkomst zorgt Belvilla voor de (ver)huurexploitatie van de recreatiewoningen
in de perioden dat u er als eigenaar zelf geen gebruik van maakt. Dit kan leiden tot een
aantrekkelijk rendement. De verhuurorganisatie ontvangt voor deze beheerwerkzaamheden
provisie en vergoedingen.
De samenwerking tussen u als eigenaar en Bellvilla als verhuurder heeft als inzet een hoge
bezetting en daarmee samenhangend een hoog rendement. De overeenkomst garandeert dat
nodige reparaties en vervangingen (ook aan de inrichting) worden uitgevoerd. Belvilla draagt
er zorg voor dat beschadigingen of vermissingen die aan huurders zijn toe te rekenen ook door
die huurders worden vergoed. Voor schade aan de inboedel toegebracht door huurders is een
verzekering bij Belvilla inbegrepen. Tevens wordt ook de schoonmaak en vervanging van linnen
gefaciliteerd en uitgevoerd door Belvilla.
Belvilla
Belvilla is speciaal voor verhuur en beheer opgericht in 1980. Met ruim 40 jaar kennis en
ervaring is Belvilla uitgegroeid tot één van de grootste Europese spelers op het gebied van
vakantiehuizen. Jaarlijks verblijven meer dan 660.000 gasten uit voornamelijk Nederland, België,
Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Groot-Brittannië in één van de vakantiehuizen. Belvilla is
vanaf 2007 tot 2019 onderdeel geweest van de @Leisure Group. Sinds 2019 is Belvilla onderdeel
van OYO Vacation Homes. De vakantiehuizen worden persoonlijk beoordeeld volgens strikte
criteria, door specialisten in huis en inkopers ter plaatse die de regio goed kennen, alvorens ze
aan het aanbod toegevoegd worden. Zij bewaken continue de kwaliteit samen met huiseigenaren.
Daarnaast speelt feedback van de gasten natuurlijk ook een belangrijke rol.
De voordelen van Belvilla
• 2.000 kanalen waar de huizen op de boeken zijn: Booking.com, Air BNB, Expedia, Traum
Ferien Wohnungen, TUI Ferienhaus, VRBO, E-Domizil, Holidu, Home To Go met name veel
grote Duitse websites, juist de doelgroep van deze huizen.
• 24/7 SOS dienst bij noodgevallen.
• Administratie verloopt helemaal via Belvilla, totale ontzorging van de huiseigenaar op
financieel gebied.
• Huiseigenaren service / Accountmanager voor de huiseigenaar.
• Standaard verzekering tot € 10.000 per schadegeval voor schades aangericht door de gasten.
• Prijsdeviatie via algoritmen en kunstmatige intelligentie, dus de
huiseigenaar weet dat hij/zij altijd het huis voor de juiste prijs verhuurt.
• Professionele fotografie.
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Toeristenbelasting
De toeristenbelasting wordt geïnd door Belvilla en wordt vervolgens
apart op de factuur vermeld naar de huiseigenaar. Het is aan de
huiseigenaar om jaarlijks de toeristenbelasting af te dragen aan de gemeente Kaag en Braassem.
Alleen eigen gebruik
Op De Buitenplaats te Oud Ade is het ook toegestaan uw recreatiewoning volledig voor eigen
recreatief gebruik te benutten. Permanente bewoning is echter niet toegestaan.
Combinatie van verhuur en eigen gebruik
Als eigenaar van een recreatiewoning op De Buitenplaats te Oud Ade bepaalt u zelf per jaar
welke periode(n) voor verhuur uw recreatiewoning beschikbaar is c.q. zijn en u zal dit uiterlijk
1 oktober voor het betreffende verhuurseizoen schriftelijk aan Belvilla moeten bekendmaken.
Bij verder eigen gebruik dient u zich dan aan te passen aan de eventuele vrije perioden. Een en
ander stemt u verder af in overleg met Belvilla.

VERHUURPROGNOSE
Belvilla gaat uit van een bezettingsgraad van 35-37 verblijven per jaar. Dit kunnen weekenden,
lange weekenden, midweken en weken zijn. In het tweede jaar zal de bezetting toe kunnen
nemen. Door het opstellen van een verhuurprognose heeft Belvilla een berekening kunnen
maken van de te verwachten huuropbrengsten van het tweede volledige verhuurjaar per
recreatiewoning. De bruto verhuurprognoses (exclusief btw), na aftrek verhuurprovisie Belvilla,
per recreatiewoning van De Buitenplaats te Oud Ade is door Belvilla geprognotiseerd op:
Woning zonder ligplaats

€ 21.068,-

Woning met ligplaats

€ 22.219,-

DISCLAIMER
Belvilla heeft de indicatieve prognoses met de grootste zorg samengesteld. Voor eventuele
onjuistheden kan Belvilla niet aansprakelijk worden gehouden. Deze prognose is bedoeld om
u een inzicht te geven in de te verwachten variabele huuropbrengsten. Het betreft echter een
momentopname en tal van omstandigheden (marktontwikkeling, concurrentie, welvaartontwikkeling, economisch klimaat, kostenstijging etc.) kunnen de opgegeven prognoses
beïnvloeden. Aan de prognose kunnen geen rechten worden ontleend, terwijl van uit in het
verleden gerealiseerde opbrengsten ten aanzien van andere van Belvillaobjecten geen garantie voor de toekomst kan worden afgeleid. Belvilla
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de uitkomsten van de prognose en op
beslissingen die op basis van de prognose zijn genomen.
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Datum
De heer
Huisnaam
Rendement
Belvilla voor woning zonder ligplaats
Adres
Landbasis van een exclusiviteits contract van 3 jaar
Op
Tel/ Mail

13-jan-22

De Buitenplaats zonder steiger
Hofdijklaan 55, 2374 BS Oud Ade
Nederland

Rendementsberekening
Let op: Onderstaande periodes zijn indicatief en kunnen
per jaar iets verschillen

Topseizoen

Aantal weken
per seizoen

Week

XL weekend

vrijdag - vrijdag

4 nachten tijdens
feestdagen

Hoogseizoen
1ste helft juli
2de helft augustus
Pasen / Pinksteren / Hemelvaart
Meivakantie
Oud & Nieuw

11
Kerst en

Middenseizoen
Half april - juni
September - half oktober
Herfstvakantie

Laagseizoen
November - half april

vrijdag - maandag

Weekend

Midweek

vrijdag zondag

maandag vrijdag

Totaal aantal
verblijven

5

5

Half juli - half augustus

Lang
weekend

5

€ 871

€ 782

€ 693

€ 648

€ 470

€ 4.357

5

3

2

1

2

13

€ 782

€ 702

€ 622

€ 581

€ 421

€ 8.682

3

2

2

9

€ 514

€ 481

€ 347

€ 4.496

2

3

2

9

€ 407

€ 381

€ 273

€ 3.532

2
15

€ 648

€ 581

2

22

€ 514

€ 461

Rendement uit huuropbrengsten
Aantal verblijven
Schoonmaak

€ 21.068
36
per verblijf

€0

€0

Totaal
Aankomst en vertrektijden

€ 21.068

Aankomst tussen
16:00
en
18:00
behalve op zondagavond en Paas- en Pinkstermaandag vertrek om

Vertrek tussen

09:00
20:00

en 10:00

Dynamic pricing korting
Prijzen kunnen met maximaal 25% naar beneden worden bijgesteld, en ongelimiteerd omhoog, afhankelijk van de marktsituatie. Verdiensten
blijven voor de eigenaar.
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Datum
De heer
Huisnaam
Rendement
Belvilla voor woning met ligplaats
Adres
Landbasis van een exclusiviteits contract van 3 jaar
Op
Tel/ Mail

13-jan-22

De Buitenplaats met steiger
Hofdijklaan 55, 2374 BS Oud Ade
Nederland

Rendementsberekening
Let op: Onderstaande periodes zijn indicatief en kunnen
per jaar iets verschillen

Topseizoen

Aantal weken
per seizoen

Week

XL weekend

vrijdag - vrijdag

4 nachten tijdens
feestdagen

Hoogseizoen
1ste helft juli
2de helft augustus
Pasen / Pinksteren / Hemelvaart
Meivakantie
Oud & Nieuw

11
Kerst en

Middenseizoen
Half april - juni
September - half oktober
Herfstvakantie

Laagseizoen
November - half april

vrijdag - maandag

Weekend

Midweek

vrijdag zondag

maandag vrijdag

Totaal aantal
verblijven

5

5

Half juli - half augustus

Lang
weekend

5

€ 919

€ 825

€ 731

€ 684

€ 496

€ 4.593

5

3

2

1

2

13

€ 825

€ 740

€ 655

€ 613

€ 444

€ 9.155

3

2

2

9

€ 543

€ 507

€ 367

€ 4.743

2

3

2

9

€ 430

€ 402

€ 289

€ 3.728

2
15

€ 684

€ 613

2

22

€ 543

€ 486

Rendement uit huuropbrengsten
Aantal verblijven
Schoonmaak

€ 22.219
36
per verblijf

€0

€0

Totaal
Aankomst en vertrektijden

€ 22.219

Aankomst tussen
16:00
en
18:00
behalve op zondagavond en Paas- en Pinkstermaandag vertrek om

Vertrek tussen

09:00
20:00

en 10:00

Dynamic pricing korting
Prijzen kunnen met maximaal 25% naar beneden worden bijgesteld, en ongelimiteerd omhoog, afhankelijk van de marktsituatie. Verdiensten
blijven voor de eigenaar.
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FISCAAL
Bij de aankoop van een recreatiewoning op De Buitenplaats te Oud Ade is het voor u mogelijk de
volledige btw over de aankoop én over alle bijkomende kosten terug te vorderen. Mede hierdoor is een
aantrekkelijk rendement mogelijk op uw investering. Vraag de makelaar naar meer informatie.

FINANCIEREN
U kunt ervoor kiezen uw woning gedeeltelijk te financieren. Financieren kan een positief effect
hebben op het rendement over uw eigen vermogen. Financieren kan dus interessant zijn, ook als u
kunt aankopen met eigen middelen. Financiëring is mogelijk tot 75% van de marktwaarde.

Huidige rente 1,7% voor 10 jaar vast aflossing lineair of annuiteit

FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN RANSIJN FINANCE BIJ VERHUUR
Onder een recreatiewoning wordt een woonhuis of appartement verstaan waarbij in
het taxatierapport het onderpand als bestemming recreatie heeft. Financiering van een
recreatiewoning is mogelijk wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• De maximaal toegestane hypotheek is 75% van de marktwaarde van de woning;
• In geval van structurele verhuur is de maximale verstrekking 75% van de marktwaarde in
verhuurde staat;
• Er is sprake van een duurzame constructie in de vorm van baksteen, beton en/of
houtskeletbouw;
• Er is sprake van een registergoed met volwaardige fundering;
• Er is sprake van eigen grond of directe erfpacht;
• Tijdelijke verhuur is toegestaan, maar huurinkomsten mogen niet worden
meegenomen als acceptatie-inkomen;
• Er geldt een verplichte annuïtaire of lineaire aflossing;
• De financieringslasten worden vastgesteld conform “niet fiscaal aftrekbare
rente”;
• De maximale looptijd van de hypotheek is 25 jaar.
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INVENTARIS & VOORZIENINGEN
Bij verhuur is voor de recreatiewoningen een uniforme inventaris en inrichting belangrijk. Het
inventaris- en inrichtingspakket is specifiek afgestemd op recreatief gebruik. Onder meer het schoon
kunnen houden, het op korte termijn kunnen vervangen van gebroken artikelen en het eenvoudig
en snel kunnen uitvoeren van kleine reparaties, vergroten de beheerbaarheid van de woningen, en
houden de kosten derhalve zo gering mogelijk. Uw woning is dan steeds weer voor nieuwe gasten
beschikbaar voor verhuur. Verder is het goed om te weten dat voor een optimale bezetting: elk huis
over een barbecue dient te beschikken, dat huisdieren toegestaan zijn en dat het huis 52 weken per
jaar beschikbaar is.

TOELICHTINGEN
1. Verhuurprovisie
Op de brutobedragen zijn de volgende kosten al in mindering gebracht:
Bij verhuur door Belvilla: 28% (bij een verhuurperiode van 52 weken; contract voor 3 jaar).
Belvilla zal zorgdragen voor de verhuur, in- en uitcheck, schoonmaak en zal ook tussentijds bij de
huurders ter plaatse langsgaan indien gewenst door de verhuurder.
2. Verhuurgerelateerde kosten
Wanneer de woning verhuurd wordt, bent u verplicht de huishoudelijke services uit te besteden om
de kwaliteit te waarborgen. De wisselschoonmaak en servicepakket komen voor rekening van de
huurder(s) en worden gefaciliteerd en uitgevoerd door Belvilla.
3. Bijdrage Vereniging van Eigenaren (VvE)
De Vereniging van Eigenaren behartigt de gemeenschappelijke belangen van de gezamenlijke
eigenaars met betrekking tot het mandelige eigendom (dit betreft alle gemeenschappelijke zaken
zoals parkeren, wegen, groenvoorzieningen, verlichting, vuilafvoer etc.). Als eigenaar wordt u verplicht
lid en krijgt u zeggenschap binnen de vereniging. De bijdrage VvE wordt jaarlijks vastgesteld door de
vereniging. Deze begroting/bijdrage heeft onder andere betrekking op de exploitatie en het onderhoud
van de gemeenschappelijke voorzieningen en groenonderhoud. De bijdrage is indicatief bepaald en de
onderliggende begroting moet echter nog goedgekeurd worden door de Vereniging van Eigenaren. Op
uw verzoek zenden wij u de begroting toe. De servicekosten zijn thans begroot op ca. € 83 per maand.
Voor de woningen met ligplaats wordt dit bedrag nog verhoogd met € 45 per maand voor het gebruik
van een hydraulische brug van een van de naburige eigenaren.
4. Elektra en water
De kosten voor elektra en water zullen op basis van daadwerkelijk verbruik worden
afgerekend.
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5. Watersysteemheffing
Het regenwater dat op een gebouw valt, stroomt direct af naar het watersysteem en maakt het beheer
daarvan extra complex. Voor de heffing, zowel voor woningen als bedrijven, is de WOZ-waarde de
basis. In 2022 is het tarief voor de eigenaar 0,0208 procent daarvan (bron: Hoogheemraadschap van
Rijnland).
6. Zuiveringsheffing
In 2022 bedraagt het tarief voor de zuiveringsheffing € 65,85 per vervuilingseenheid (v.e.).
Een v.e. is niet hetzelfde als het aantal personen in een huishouden. Elk huishouden dat
bestaat uit twee of meer personen krijgt een aanslag van 3 v.e. (3 x € 61.30 = € 197,55) (bron:
Hoogheemraadschap van Rijnland).
7. Verzekeringen
De verzekeringen zullen, indien mogelijk, collectief worden aangeboden.
8. Rioolrecht
U betaalt rioolheffing als u de gebruiker bent van een perceel waarbij sprake is van een directe
of indirecte aansluiting op de gemeentelijke voorzieningen voor de afvoer van afvalwater. Tarief
2022: € 277,30 (bron: Gemeente Kaag en Braassem).
9. Onroerende zaakbelasting
Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerende zaakbelasting. De onroerende
zaakbelasting is afhankelijk van de WOZ-waarde van de woning en bedraagt in 2022 0,0978%
van de WOZ-waarde (bron: Gemeente Kaag en Braassem). De WOZ-waarde dient nog te worden
vastgesteld door de gemeente.
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EIGEN GEBRUIK
U betaalt forensenbelasting als u in de gemeente meer dan 90 dagen in het belastingjaar
voor uzelf of uw gezin een gemeubileerde woonruimte beschikbaar houdt, zonder dat u in de
gemeente ingeschreven bent.
Hoeveel dagen u de ruimte precies gebruikt en dus fysiek aanwezig bent, maakt voor de
forensenbelasting niet uit. Bepalend is het aantal dagen per kalenderjaar dat de ruimte
beschikbaar is voor eigen gebruik.
Het tarief voor de forensenbelasting (2022) is, indien de WOZ-waarde hoger ligt dan
€ 100.000 : € 728,90 (bron: Gemeente Kaag en Braassem).
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Verkoopinformatie

071 - 361 93 43

071 - 523 32 77

info@damenmakelaars.nl

leiden@basis.nl

Ontwikkelaar

Hypotheek informatie

071 - 203 45 67

DISCLAIMER
Dit document is met zorg door ons samengesteld en geproduceerd. Desondanks moeten wij een
voorbehoud maken voor kleine (maat)afwijkingen en/of wijzigingen en eventuele zet- en drukfouten.
De informatie is bedoeld om kandidaat kopers globaal te informeren, dit document is dus geen
contractstuk. Er kunnen daarom aan de eventuele artist impressies, tekeningen, maatvoering, foto’s en
teksten in dit document geen rechten worden ontleend

www.wonenindebuitenplaats.nl

