De ideale vakantiewoning

op slechts 250 meter van het Noordzeestrand...

Bewust tijd maken voor jezelf en voor elkaar
Leven in de buitenlucht, dat kan in Zeeland
Alle faciliteiten van Strandpark De Zeeuwse Kust om de hoek
Een rijke variatie van natuur, cultuur recreatie op Schouwen-Duiveland

De zilte geur, de zon en de zee. Is er een
mooiere manier om te ontsnappen aan
alle hectiek van de dag? Precies datgene
wat jij nodig hebt kan op Strandpark De
Zeeuwse Kust.

Wakker worden zonder stress en 's avonds
maak je een heerlijke wandeling over het
mooie zandstrand van Renesse. Daarna
kun je een heerlijk bordje prikken of de dag
afsluiten met een lekkere cocktail of een
koud biertje bij Strand Café DOK of
Strandclub Horizon, om daarna nog even
van deze heerlijke dag na te genieten in
jullie eigen fijne chalet.

Wie wil dat nou niet?
Zo'n fijn chalet met de duinen als buren...
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Een vakantiewoning
met de duinen als buren
Jij weet vast als geen ander hoe het is om af en toe eens
even rust te willen nemen. Bewust tijd maken. Voor jezelf en
voor elkaar. Balans, rust en vrijheid. Dat kan in Zeeland. En
wij hebben onze woningen er zelfs op ingericht.
Strandpark De Zeeuwse Kust, een familiepark op 250 meter
van het strand van Renesse, gaat uitbreiden met slechts 60
nieuwe chalets. Deze chalets zullen aan de overkant van het
bestaande Strandpark worden geplaatst. 30 chalets zijn in
eigendom van het Strandpark en 30 chalets worden
verkocht. Misschien ben jij binnenkort wel eigenaar van één
van deze nieuwe chalets!

"Bewust tijd maken
voor jezelf en voor elkaar"
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Strandpark De Zeeuwse Kust
gaat uitbreiden met nieuwe chalets
Moderne chalets voor 4 en 6 personen
Top kwaliteit
Op slechts 250 meter van het strand
Tegenover Strandpark De Zeeuwse Kust
Inclusief eigen tuin en terras
Eigen parkeerplaats bij het chalet
Optie voor schuurtje, jacuzzi en openhaard
Vanaf € 242.560 excl. btw

Leven in de buitenlucht, dat kan in Zeeland!
De nieuwe chalets liggen op slechts 250 meter van
het strand. Ver genoeg om van de rust en de
natuur te kunnen genieten, maar toch alles in de
buurt te hebben. Met de voorzieningen van
Strandpark De Zeeuwse Kust aan de overkant van
de straat en het brede Noordzeestrand om de
hoek, heb je alles wat je nodig hebt.
Strandpark De Zeeuwse Kust is een familiepark in
Renesse. Hier kunnen gasten genieten op de 5-sterren
camping, in een glampingaccomodatie, in het familiehotel
of in één van de 180 chalets. Het vakantiepark is gericht
op gezinnen en biedt hiervoor dan ook vele faciliteiten.
Zo heeft het park bijvoorbeeld een binnenzwembad met
een speelschip en een buitenspraypark, een voetbalveld,
een tennisbaan, een midgetgolfbaan, een snackbar en
twee verschillende restaurants.
De chalets zijn erop gericht een uitvalbasis te zijn om het
eiland te ontdekken, maar zijn tegelijkertijd ook een echte
thuisbasis. De deuren open en de frisse zeelucht in
ademen. Het vrije gevoel, de openheid en rust zorgen
ervoor dat jij je na elk verblijf weer als herboren voelt.
De heerlijke, lichte ruimtes en de moderne en sfeervolle
inrichting zorgen voor rust en vrijheid. Je ziet jezelf hier
echt thuiskomen na een week hard werken. In de winter
de openhaard aan, schoenen uit en de benen op de
bank. In de zomer lekker op blote voeten op je eigen
terras met een cocktail in je hand.
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Een rijke variatie van natuur,
cultuur en recreatie
Met de Oosterscheldekering aan het ene eind van het eiland en één van de
belangrijkste jachthaven van Nederland aan het andere eind, is SchouwenDuiveland onlosmakelijk met de zee verbonden. Het eiland wordt omringd door
de Noordzee, Nationaal Park Oosterschelde en de Grevelingen. Ook heeft het
vele plekken waar de wereld onder water minstens even mooi is als boven het
wateroppervlak.
Niet alleen kun je hier genieten van duinen, dijken, schorren en polders: er zijn
ook prachtige bossen te vinden, zoals De Domeinen. De mooie natuur maakt
Schouwen-Duiveland de ideale locatie om te wandelen of fietsen.
Er is genoeg te beleven op dit eiland. Ga een dagje shoppen in onze badplaats,
genaamd Renesse, of bezoek de monumentenstad Zierikzee. Of ga op een
zeehondensafari! Heb je altijd al eens op een surfplank willen staan? Of ben je
een ervaren watersporter? De Brouwersdam en de Grevelingen zijn de perfecte
plek voor watersport. Ook heeft Schouwen-Duiveland veel mooie en bijzondere
bezienswaardigheden, zoals monumenten en kastelen. Zij zijn een bezoek meer
dan waard!

Op ons eiland leven de grootste contrasten moeiteloos samen.
De intense rust in De Domeinen, de ruimte op het strand en
een bruisende drukte in Renesse...

Dat alles bij elkaar
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En anders wandel je toch gewoon naar...

Strandpark De Zeeuwse Kust

Nu je tijd voor elkaar hebt is het heerlijk om samen te relaxen bij jouw eigen chalet. Wil je er wel op uit,
maar wil je vandaag de auto eens laten staan? Dan is het goed om te weten dat Strandpark De
Zeeuwse Kust aan de overkant van de straat ligt.
Strandpark De Zeeuwse Kust heeft verschillende faciliteiten waar jij als eigenaar
gebruik van mag maken! Op het park is een centrumgebouw aanwezig die voorzien is
van een aantal faciliteiten. Zo is hier bijvoorbeeld een mini-market voor de vergeten
boodschappen, een kinderbioscoop en een binnenspeeltuin. Er is een zwembad
aanwezig met een speelschip en buitenspraypark. Het is ook mogelijk gebruik te
maken van de wellness, die bestaat uit een sauna, infraroodcabine en whirlpool. Ook
is er een restaurant aanwezig, genaamd Strand Café DOK, waar het mogelijk is te
ontbijten, lunchen, borrelen en te dineren. Het terras van Strand Café DOK grenst
aan een speeltuin, zodat de kinderen heerlijk kunnen spelen terwijl jij geniet van een
wijntje. Pizza en pasta restaurant La Costa is enkel geopend in de vakanties. Geen zin
om uiteten te gaan? Natuurlijk is er ook een snackbar aanwezig. In november 2023
wordt het centrumgebouw uitgebreid. De winkel, receptie, een gedeelte van het
zwembad en beide restaurants worden dan vergroot.
Verder is het park voorzien van een tennisbaan, voetbalveld, air trampoline,
midgetgolfbaan en is er in de vakanties een animatieteam aanwezig die de hele dag
door de leukste activiteiten voor de kinderen organiseert. Hier mag jij als nieuwe
eigenaar allemaal gebruik van maken!
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Plattegrond uitbreiding
De chalets 1 t/m 27 en 57 t/m 59 worden verkocht.
De chaletnummers 2, 7 t/m 9, 11, 15, 21 t/m 23, 26, 27 en 57 vallen onder het type Zeemeeuw.
De chaletnummers 4, 5, 12, 13, 18, 25 en 59 vallen onder het type Zeester.
De chalettypes voor de overige chalets worden nader bepaalt.
De chaletsnummer 4, 6, 7, 15, 18 en 58 zijn op dit moment verkocht.
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Plattegrond uitbreiding

Strandpark De Zeeuwse Kust

Uitbreiding
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De Zeeuwmeeuw is een lust voor het oog en biedt
zowel binnen als buiten voldoende luxe en ruimte om
heerlijk te genieten aan de Zeeuwse kust. Daarnaast
biedt deze accommodatie ook veel licht en uitzicht
door de grote raampartijen waardoor je echt ervaart
dat je buiten leeft. De tuin met terras maakt dit gevoel
helemaal compleet.

Zeemeeuw
4 personen

Dit gelijkvloerse chalet heeft twee slaapkamers. Eén slaapkamer
heeft een tweepersoons boxspring bed en één slaapkamer heeft
twee éénpersoons boxspring bedden. Beide slaapkamers hebben
een deur naar hun eigen badkamer. De badkamers zijn voorzien
van een inloopdouche en badkamermeubel met wasbak en zijn
enkel te bereiken via de slaapkamers. In het chalet is een apart
toilet aanwezig.
Woning met ruime woon-en eetgedeelte
Twee slaapkamers met beide een aansluitende badkamer
Apart toilet
Ruime tuin met eigen terras
Onderhoudsarm
Keuze uit extra opties: openhaard, schuurtje en jacuzzi
Kaveloppervlakte: tussen 220 en 395 m2
Woonoppervlakte: 55 m2
Verkoopprijs: vanaf € 242.560 excl. btw en € 293.500 incl. btw
De prijs is inclusief het chalet, de inventaris en de tuinaanleg
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De open keuken is voorzien van een magnetron, oven, vaatwasser, koelkast en een afzuigkap. Er wordt elektrisch
gekookt. De keuken wordt opgeleverd met een complete inventaris en is voorzien van (laden)kasten. De
Zeemeeuw heeft een ruim gedeelte voor de eethoek en woonkamer. Deze ruimte beschikt over een grote
raampartij met schuifpui naar het terras met luxe pergola.

Onderhoud aan de Zeemeeuw heb je niet. Zo zijn de wanden van Mammut gevelpanelen oersterk en
onderhoudsarm. Door de unieke mix van kunststoffen en de UV-bestendige toplaag zijn de gevelpanelen
ongevoelig voor weersinvloeden. Ze blijven er jaar in jaar uit mooi uitzien, waardoor schilderwerk verleden tijd is.
De verdiepte kozijnen zijn van kunststof en zijn inclusief roosters in kleur.
Uiteraard is er ook aan het milieu gedacht. De
Zeemeeuw is goed geïsoleerd waardoor warmte goed
benut wordt. De Zeemeeuw is voorzien van HR++
dubbelglas waardoor de warmte in het chalet blijft.

Opgeleverd met een complete inrichting.

Je hoeft er niks meer aan te doen!
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Indeling
Zeemeeuw
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De Zeeuwster is een echte klassieker, maar dan in een nieuw jasje
gestoken. Dit ruime zespersoons chalet met twee slaapkamers, twee
badkamers en een vide is een echte geschikte gezinswoning.
Uiteraard is het ook een ideale woning om vrienden of familie te
ontvangen: beide verdiepingen bieden namelijk voldoende privacy.
Daarnaast ervaar je het ultieme gevoel van vrijheid dankzij het vele
licht door de grote raampartijen waardoor je echt ervaart dat je
buiten leeft. De tuin met terras maken dit gevoel helemaal compleet.

Zeester

6 personen

De Zeester is een chalet met twee slaapkamers, twee badkamers en
een vide. Op de begane grond bevindt zich één slaapkamer met een
tweepersoons boxspring bed en aansluitend een badkamer. Ook
bevindt zich hier één slaapkamer met twee eenpersoons boxspring
bedden. Naast deze slaapkamer is een badkamer gevestigd met een
ingang vanuit de gang. De badkamers zijn voorzien van een
inloopdouche en badkamermeubel met wasbak
In de hal is een trap aanwezig die lijdt tot de vide. Hier bevindt zich de
derde slaapkamer die voorzien is van twee eenpersoons boxspring
bedden.

Kaveloppervlakte: tussen 220 en 395 m2
Woonoppervlakte: 55 m2
Verkoopprijs: vanaf € 256.200 excl. btw en € 310.000 incl. btw
De prijs is inclusief het chalet, de inventaris en de tuinaanleg
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De open keuken is voorzien van een magnetron, oven, vaatwasser, koelkast en een afzuigkap. Er wordt elektrisch
gekookt. De keuken wordt opgeleverd met een complete inventaris en zijn voorzien van (laden)kasten. De
Zeester beschikt over een ruim gedeelte voor de eethoek en woonkamer. Deze ruimte beschikt over een grote
raampartij met schuifpui naar het terras met luxe pergola.
Uiteraard is er ook aan het milieu gedacht. De Zeester is
goed geïsoleerd waardoor warmte goed benut wordt. Het
chalet is voorzien van HR++ dubbelglas waardoor de warmte
in het chalet blijft.
Onderhoud aan de Zeester heb je niet. Zo zijn de wanden
van Mammut gevelpanelen oersterk en onderhoudsarm.
Door de unieke mix van kunststoffen en de UV-bestendige
toplaag
zijn
de
gevelpanelen
ongevoelig
voor
weersinvloeden. Ze blijven er jaar in jaar uit mooi uitzien,
waardoor schilderwerk verleden tijd is. De verdiepte kozijnen
zijn van kunststof en zijn inclusief roosters in kleur.

Opgeleverd met een complete inrichting.

Je hoeft er niks meer aan te doen!

Woning met ruime woon-en eetgedeelte
Eén slaapkamers met een aansluitende badkamer
Eén tweepersoonsslaapkamer met aparte badkamer
Vide met twee eenpersoons boxspring bedden
Ruime tuin met eigen terras
Onderhoudsarm
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Indeling
Begane grond

Vide

Zeemeeuw
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Extra mogelijkheden
Wil je het chalet net een tandje luxer maken?
Bij beide chalets is het mogelijk om een schuurtje in de
tuin als optie te nemen. Het schuurtje is 6 m2 en de
kosten voor deze extra optie zijn € 10.250,-. De vloer en
de stroomkabels zitten hierbij inbegrepen.
Ook is het mogelijk om een vierpersoons jacuzzi als
optie te nemen. De kosten hiervoor zullen € 8.100,- zijn.
Bij de Zeemeeuw (vier persoons chalet) is het ook
mogelijk om een openhaard in het chalet te plaatsen.
De kosten hiervan zijn € 11.575,-.
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief btw.
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Servicekosten
Servicekosten zijn de kosten voor diensten die Strandpark De Zeeuwse Kust voor jou als chaleteigenaar
regelt. Jaarlijks ontvang je een afrekening van de servicekosten.

De servicekosten bestaan uit onderstaande kostenposten:
Internet- en kabeltelevisie
Afvoer huishoudelijk- en groenafval
Bijdrage centrumvoorzieningengebouw en parkmanagement
Forfaitair bedrag visite
Vastrecht water en elektriciteit
Riool, waterschap en verontreinigingsheffing
Tuinonderhoud (grasmaaien en onkruidbestrijding)
Airco onderhoud

Wanneer het chalet in de verhuur gaat, zullen bij deze kosten ook schoonmaakkosten worden toegevoegd.
Hierbij wordt er negen keer per jaar de ramen gezeemd, één keer per jaar het chalet grondig schoongemaakt
inclusief de vloer en wordt twee keer per jaar het chalet van buiten schoongemaakt.
Wanneer je als eigenaar in het chalet verblijft en wilt dat Strandpark De Zeeuwse Kust het chalet voor of na
vertrek schoonmaakt, zitten hier schoonmaakkosten aan verbonden.
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Wij kiezen voor duurzaam,
kies jij voor ons?
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is de nieuwe manier van
ondernemen. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in de wereld.
Voor jou als consument en voor ons als onderneming. Wij kiezen
voor de toekomst, waardoor wij hopen dat jij voor ons kiest.
De uitbreiding van Strandpark De Zeeuwse Kust zal gasvrij zijn. De chalets
hebben speciale vloer-, muur- en dakisolatie en zijn voorzien van HR++
dubbelglas, waardoor de warmte goed wordt benut. Door middel van een
airco unit kan er gericht verwarmd en verkoeld worden in de chalets.
Daarnaast is er een waterpomp aanwezig voor het verwarmen van het
water en wordt er elektrisch gekookt.
Daarnaast loopt er op dit moment een project om het waterverbruik te
minimaliseren en het afvalwater te hergebruiken op het nieuwe gedeelte
van Strandpark De Zeeuwse Kust. Zo zullen er speciale leidingen geplaatst
worden en pompen aangelegd worden waardoor douchewater omgezet
kan worden tot toiletwater. Ook zal het regenwater omgezet worden naar
drinkwater, douchewater of wc-spoelwater.
Strandpark De Zeeuwse Kust zet in november 2023 haar eigen
zonnepanelenpark op. Hieruit zal stroom opgewerkt worden dat geleverd
zal worden aan het park en de daar bijbehorende uitbreiding.
Denk jij ook aan de toekomst?
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Fiscale informatie
De prijs van het chalet is exclusief de kavelhuur afkoop, die
loopt van begin 2023 t/m 2038. Deze afkoop is per kavel
verschillend.
Inkomstenbelasting
Het kabinet is van plan om vanaf 2025 belasting te gaan
heffen over het werkelijk rendement in box 3. Ten tijde van
het schrijven van onderstaande is nog niet bekend hoe de
periode tot 2025 er uit zal gaan zien. Dit naar aanleiding
van het arrest van de Hoge Raad eind 2021. Voorstel is om
mensen rechtsherstel te bieden op basis van een nieuwe
berekening waarbij het werkelijk rendement zo dicht
mogelijk wordt benaderd. Hier zijn twee varianten voor
uitgewerkt. Voor de tussenliggende jaren 2023 en 2024
wordt tijdelijke wetgeving langs dezelfde lijnen voorbereid.
Voor u als particuliere belegger wordt de vakantiewoning
als inkomen uit sparen en beleggen in box 3 aangemerkt.
De inkomsten uit sparen en beleggen bestaan in 2022 uit
een fictief rendement over het saldo van de waarde van de
woning (de WOZ-waarde) minus de schuld in verband met
de woning per 1 januari.
De belastingheffing in box 3 bedraagt 31%, waardoor de
effectieve jaarlijkse belastingdruk varieert van 0,59% tot
1,76%
Het fictief rendement over de waarde van de woning is
belast. Als het echte rendement hoger is dan het fictieve
rendement, dan betaalt u over het meerdere geen
inkomstenbelasting.
Bij verkoop van de vakantiewoning is de waardestijging
onbelast. Als de (WOZ-) waarde van de woning door de
jaren heen verandert, wijzigt de inkomstenbelasting over de
waarde ook.

Omzetbelasting
Als u de vakantiewoning geheel of gedeeltelijk verhuurt in
het kader van het vakantiebestedingsbedrijf, vormt de
exploitatie een onderneming voor de omzetbelasting, ook
als u de woning als privépersoon koopt. Dat betekent dat u
-afhankelijk van het gebruik-, alle in de koopprijs van de
vakantiewoning en inventaris begrepen omzetbelasting of
een gedeelte daarvan, van de Belastingdienst kunt
terugontvangen. Als u de omzetbelasting terugkrijgt, is de
investering in de vakantiewoning dus 21% lager.
Alleen omzetbelasting die ziet op zakelijke activiteiten -de
verhuur van de woning aan vakantiegasten- is aftrekbaar.
Het deel dat ziet op privégebruik van de woning is niet
aftrekbaar. Verhuurt u de woning voor 90% en hebt u 10%
eigen gebruik, dan ontvangt u in principe 90% van de
omzetbelasting op de aankoop van de woning terug.
Gedurende tien jaar volgt de fiscus jaarlijks het gebruik van
de woning. Als het gebruik in een jaar binnen de
tienjaarstermijn afwijkt van de verdeling bij het begin, dan
kan een correctie van de omzetbelasting volgen.
Voor de inventaris geldt dat u alle omzetbelasting bij
aankoop kunt terugvragen bij de fiscus. Gedurende vijf jaar
volgt de Belastingdienst het gebruik van de inventaris.
Gebruikt u de woning en daarmee ook de inventaris privé,
dan volgt per jaar een correctie voor privégebruik van de
inventaris.
Na aankoop van de vakantiewoning kunt u de
omzetbelasting op door u betaalde facturen voor de
woning in aftrek brengen volgens de verhouding zakelijk
gebruik/totaal gebruik van de woning. Over de
verhuuropbrengst dient u 9% omzetbelasting aan de
Belastingdienst af te dragen.
De afdracht van de omzetbelasting en de teruggaaf van op
facturen betaalde omzetbelasting vindt plaats door middel
van een aangifte omzetbelasting, die in het begin per
kwartaal gedaan dient te worden.
U kunt in aanmerking komen voor een vrijstelling van
omzetbelasting, als uw jaaromzet lager is dan € 20.000.
Kiest u voor deze vrijstelling, dan mag u geen btw over de
huuropbrengst rekenen en de btw op investeringen en
kosten is niet aftrekbaar. Keuze voor deze vrijstelling is niet
aantrekkelijk als u investeringen doet, omdat u dan de
teruggave van de btw mis loopt.
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Interesse of vrijblijvend een gesprek?
Neem gerust contact op via info@dezeeuwsekust.eu

