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Chalet type Zeeparel  

met veranda 
 

 

afmeting chalet 12.00 x 4.15 m 
afmeting veranda 4.00 x 3.75 m 

oppervlakte chalet 50 m2 
2 slaapkamers 
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Chalet type Zeeparel 
 
       

Geplaatst op een huurkavel op Naturistenpark Flevo-Natuur : 
 

 Afmeting chalet 12.00 x 4.15 meter. 

 Puntdak. Wandhoogte 230 cm. Nokhoogte binnen 290 cm. 

 Oppervlakte 50 m2. 

 2 slaapkamers. 

 
Basisprijs chalet type Zeeparel: 
 

 € 63.800,- incl. BTW. (excl. veranda met luifel) 

 Prijs is inclusief transport, het leggen van betonplaten en plaatsing van het chalet. 

 Prijs is exclusief eventuele kraankosten, aansluiten op infrastructuur, dichtzetten van 
onderzijde van het chalet, egaliseren van de kavel/realiseren van een oprit en overige 
tuinwerkzaamheden. 

 Prijs is exclusief de éénmalige kosten verschuldigd aan Naturistenpark Flevo-Natuur. 

 

Bijkomende éénmalige kosten: 
 

Eenmalige kosten verschuldigd aan Naturistenpark Flevo-Natuur (prijspeil 2015): 
 

 Abonnement infrastructuur, waarvan jaarlijks 10% wordt afgeschreven € 1.620,- 

 Aansluitkosten op gas, riool, CAI, water en elektra € 1.190,- 
 

Huurkavel Naturistenpark Flevo-Natuur: 
 

Het chalet wordt geplaatst op een huurkavel van Naturistenpark Flevo-Natuur. Gelijktijdig met de 
aankoop van de chalet sluit de koper een gebruikersovereenkomst inzake het gebruik van de 
kavel. Onderdeel van de overeenkomst zijn de volgende bijlagen: 
 

 Terreinreglement Recreatieterrein “Flevo-Natuur”  

 Gebruiksovereenkomst voor het gebruik van een kavel grond 

 Beheersovereenkomst Recreatiepark Flevo-Natuur  

 Jaarplaatstarieven Naturistenpark Flevo-Natuur. 

 Recron-Voorwaarden voor vaste plaatsen met inwerkingtredingdatum 01-01-2008. 
 
Stel uzelf vooraf op de hoogte van de inhoud van de gebruikersovereenkomst inzake het gebruik 
van de kavel. Koop van de kavel is mogelijk, informeer naar de hiervoor geldende voorwaarden. 

 

Aanvullende opmerkingen: 
 

 Prijzen onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten. 

 Prijzen zijn gebaseerd op levering op Flevo-Natuur. 

 De inhoud van deze verkoopdocumentatie is onder voorbehoud van eventuele onjuistheden. 

 Verkopen geschieden onder toepassing van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden 
2006 van Euro Recreatie Partners B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Zeewolde, 
ingeschreven onder nummer 39094217 bij de kamer van koophandel te Lelystad en aldaar 
gedeponeerd. 
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Bestek 
       

Exterieur: 
 
Vloerconstructie: 

- Zwaar stalen chassis op wielen, geheel behandeld met bitakverf. 
- Vloerbalken 63 x 163 mm. Hart op hart 48,8 cm. 
- 40 mm Dupanel isolatie 
- 18 mm Osb III vloerplaten met messing en groef 
- Z-profiel rondom chalet t.b.v. onder afzetting 
- Alle leidingwerk in vloer verwerkt 
 

Buitenwandconstructie: 
- Houtskelet van 50 x 100 mm geschaafde vuren regels hart op hart 40 cm 
- 9 mm watervaste mdf V313 binnenbeplating. Geniet, gelijmd en geschroefd. 
- 80 mm steenwol isolatie 
- Waterdichte, dampopen folie 
- 18 mm luchtspouw 
- Eternit gevelbekleding in de kleur C15 blauw-grijs 
- Kunststof hoekafwerking 11 cm in kleur wit 

 
Dakconstructie: 

- Sporenkap van 50 x 125 mm geschaafde vuren regels, hart op hart 61 cm 
- 18 mm Osb III dakplaten met messing en groef 
- 40 mm Dupanel isolatie, waterdichte glasvlies laag 
- Stalen dakpanplaten in de kleur antraciet 
- Overstekken 60 cm rondom chalet 
- Overstekafwerking Eurotexx kunststof rabat in de kleur wit 
- Volschuim sier boeidelen in de kleur wit 
- EPDM bakgoot met zinken afwerkkraal 
- Witte pvc hemelwaterafvoeren 
- Witte vakverdeling in puntgevels 

 
Binnenwandconstructie: 

- Houtskelet van 50 x 50 mm geschaafde vuren regels hart op hart 40 cm 
- 9 mm watervaste mdf V313 binnen beplating. Geniet, gelijmd en geschroefd. 

 

Interieur: 
 
Woonkamer: 
- Verhoogd Agnes plafond tot in nok 
- Openslaande tuindeuren 170 x 210 cm met verlaagde onderdorpel. Deuren zijn alleen van 

binnenuit te bedienen. 
- 2x raamkozijn 160 x 120 cm. Een deel vast met Duco rooster, een deel draaikiep. 
- 1x vast lichtpunt, 6x led inbouwspot op dimmer, 5x dubbele wandcontactdoos en  

1x televisieaansluiting 
 
Keuken (anders dan op de foto): 
- Recht keukenblok 290 cm breed 
- Kleuroverzicht: 

Corpus:  n.o.t.k. 
Fronten: n.o.t.k, prijsgorep OA. 
Blad: n.o.t.k. 
Grepen: n.o.t.k. 

- Opbouw keuken: 
Hoge kast 60 x 208 cm met koelkast en nis voor combioven 
Paneel voor vaatwasser 60 cm 
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Spoelkast 80 cm met doorlopende deuren en aluminium bodem 
Kookplaatkast 60 cm met besteklade 
Onderkast 30 cm 
Hangkast 60 x 65 cm 
Hangkast 80 x 65 cm 
Hangkast 60 x 65 cm 

- Etna keukenapparatuur: 
Gaskookplaat 38 cm op propaan T106VRVSF 
Oven met magnetronfunctie in nis  45 cm T2125HRVS 
Blok afzuigschouyw 60 cm T446LRVS 
Koelkast met vriesvak 102 cm EEK141VA 
Vaatwasser 60 cm volledig geintegreerd TFI8014RVS 

- Multiplex werkblad met uitgefreesde spoelbak en waterkering 
- Keuken van bovenkastjes tot aan plafond afgetimmerd 
- Grohe hendel kraan met alge uitloop 
- Achterwand keuken doorbehangen, rvs plaat achter kookplaat 
- 4x led inbouwspot op dimmer en 3x enkele wandcontactdoos 
 
Badkamer: 
- Composiet douchebak 90 x 120 cm 
- Hardglazen schuifdeuren in aluminium omlijsting 
- Gröhe hendel kraan met glijstangset 
- Badmeubel Clever 60 cm in kleur hoogglans wit met spiegel en verlichting (anders dan op de 

foto) 
- Grohe hendelkraan 
- Inbouwreservoir met hangende toiletpot en bedieningspaneel in kleur wit 
- Wanden bekleed met Fibo trespo tegelplaten in kleur 2091 wit 
- Achterwand doucheruimte (120 cm) bekleden met Fibo Trespo in de kleur 4408 grijs eiken 
- Vloertegels 30 x 60 cm, antraciet. In lengterichting plaatsen. Naden afgekit. 
- Holonite dorpel 
- 2-delig raam kozijn 160 x 116 cm met mat glas. Een deel vast, een deel draaikiep met inzet hor 
- 2x led inbouwsport, 2x spatwaterdicht stopcontact en mechanische afzuiger 125 mm met timer 
 
Slaapkamer 1: 
- 2x box spring 80 x 200 cm in kleur zwart, met matras 
- 2-deurs schuifkastenwand 180 cm breed. Witte deurpanelen in aluminium omlijsting. 
- Kastindeling: 1x D (1 roede met 2 legplanken) en 1 x CV kast 
- Raamkozijn 160 x 120 cm, 1 deel vast met Duco rooster, 1 deel draaikiep  
- 1x vast lichtpunt, 2x led inbouwspot en 3x dubbele wandcontactdoos 
 
Slaapkamer 2: 
- stapelbed 80 x 200 cm met matrassen 
- 1x box spring 80 x 200 cm in kleur zwart met matras 
- 1 x kledingkast 60 x 60 x 201 cm met 2 planken en roede 
- Draaikiep raam 80 x 120 cm met Duco rooster  
- 1x vast lichtpunt, 2x enkele wandcontactdoos en 1x dubbele wandcontactdoos 
 
Verwarming: 
- Hoog rendement combiketel Intergas met ingebouwd expansievat op propaangas 
- Radiatoren per ruimte naar vermogen uitgerekend 
- 4-groeps installatiekast met aardlekschakelaar  
- 1x dubbele wandcontactdoos 
 
Afwerking: 
- Verhoogd plafond door gehele chalet, m.u.v. badkamer 
- Witte vloer- en plafondplinten 
- Kozijnaftimmering wit kunststof 
- Glasvezelbehang, gesausd in RAL 9010 
- Witte stalen binnendeurkozijnen 
- Witte gladde opdekdeuren met aluminium deurbeslag 
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- Vloervinyl Interfloar Mistral Wood, kleur nader te bepalen 
 
Algemeen 
- Kunststof kozijnen in de kleur wit. HR++  glas. Witte Duco roosters en 

matglas waar aangegeven. 
- Peha schakelmateriaal. Wcd’s op 20 cm hoog. Schakelaars en dimmer op 120 cm hoog. 
- 7x led inbouwspot in overstek 
- 4 wit geschilderde hardhouten gootklossen op de hoeken van het chalet 
- Roedes in het dubbel glas (68 vakken) 
 
 
Eventueel Meeropties (zoals zichtbaar in chalet op de foto’s): 

 2 x spatwaterdichte buiten wcd       € 256,- 

 Horren in draaikiep ramen (5 stuks)         € 370,- 

 Opbouw met wanden 50 x 100 mm en dikkere isolatie    € 1.336,- 

 4x extra dimbare led inbouwspot in woonkamer     € 128,- 

 Thermostaat douchekraan       € 135,- 

 Tegelplint ongeveer 10 cm hoog rondom badkamer    € 44,- 

 Extra spatwaterdichte wandcontactdoos in badkamer    € 50,- 

 Extra typ F kastinterieur        € 23,- 

 Spiegeldeur in kastenwand       € 148,- 

 Schuifkastdeuren in kleur (1 deur)      € 120,- 

 Luxe Svedex binnendeuren AE 73 (3 stuks)     € 20,- 

 Deurbeslag op Ind204 op vierkante rozet (1x vrij/bezet en 2x loopdeur)  € 375,- 

 Luifel en vlonder aan zijkant chalet      € 7.415,- 
Vlonder 4,0 x 3,75 m, afgewerkt met composiet vlonderplanken in de  
kleur nachthemelzwart 
Luifel boven vlonder steunend op 2 meranti steunpalen 10 x 10 cm 
Overstek aan luifel rondom 60 cm 
Wit geschilderde meranti hekwerken aan beide zijden van vlonder 
4x led inbouwspot 

 1 zijkant van vlonder dichtmaken met 1 kozijn van 360 x 210 cm  € 710,- 

 Dubbele wandcontactdoos vervangen door 2 enkele wandcontactdozen  € 18,- 

 Rvs kleurig schakelmateriaal        € 398,- 

 Erker 188 x 46 cm met 2x kozijn 30 x 150 en vensterbank   € 847,- 

 Openslaande deuren 170 x 200 i.p.v. raamkozijn 160 x 116   € 549,- 
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Tekeningen 
 
            
De tekeningen geven een mogelijke weergave van de indeling en uitstraling van de chalet. De koper 
kan (deels) haar eigen invulling geven aan de chalet. 
 

 Indelingstekening met afmetingen met en zonder luifel en vlonder 
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Foto’s 
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