vakantiebungalows in het bos
een investering met perspectief
(waar u nú al van kunt genieten!)
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Almere
Harderwijk

Deventer

GARDEREN
Apeldoorn
Amersfoort

Zeist

Ede

Op deze mooie locatie, centraal in de veluwe,
ligt garderen. hier, Aan de rand van het
speulder- en sprielderbos en op loopafstand
van het knusse centrum van Garderen vindt u
Bungalowpark Bok.
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garderen
De combinatie van rust, ruimte en natuur
maakt deze locatie zo bijzonder.
In de omgeving zijn, naast de prachtige
natuur, volop recreatiemogelijkheden.
Het nabij gelegen meer Zeumeren in
Voorthuizen en het (subtropisch)
bosbad in Putten zijn op fietsafstand
bereikbaar. Het Dolfinarium in Harderwijk, Paleis Het Loo en de Apenheul in
Apeldoorn zijn zeker de moeite waard
om te bezoeken.

Wilt u liever iets cultureels? Bezoek dan
eens het Nederlands tegelmuseum in
Otterlo of het Kröller Müllermuseum op
Park De Hoge Veluwe. De combinatie
van rust, ruimte en natuur maakt deze
locatie zo bijzonder.

het park
Bungalowpark bOk is te typeren als
kleinschalig, groen en ruim opgezet.
De 31 sfeervolle vakantiebungalows
liggen tussen de bomen verscholen,
waardoor privacy gewaarborgd is.

Via de achterkant van het park loopt u
direct het bos in. Het park is autovrij
en het hele jaar geopend. Op het
park zijn de volgende faciliteiten:
parkwinkel, recreatiegebouw, speeltuin
en -veld, tafeltennistafel, trampoline
en een kinderboerderij.
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Naast de unieke ligging zijn het de
kleinschaligheid en de privacy die het
park onderscheidend maken ten
opzichte van andere parken. Hiermee
is en blijft het aantrekkelijk voor een
grote groep toeristen.
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Type Standaard

Type Comfort

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
18, 19, 20

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31

Type Landhuis
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bungalow
comfort

in harmonie met de omgeving

De bungalows zijn ontworpen in harmonie met de groene
omgeving. De ruime maatvoering, de gedegen materiaal
keuze en het hoge afwerkingsniveau geven de woningen het
comfort. Zo kunt u heerlijk genieten onder de overkapping
in de voorjaarszon, van een mooi boek of een goed glas wijn.
Of komt u terug van een lange boswandeling in de herfst,
genoten van alle mooie kleuren en geniet u van een warme
chocomel op de bank. Genieten, het hele jaar door!
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< 137 >
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< 242 >
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overdekt terras
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specificaties
Bouwjaar
Grondsituatie
Soort bouw
Dakbedekking
Vloerafwerking
Wandafwerking
Verwarming
Max. aantal personen
Oppervlakte woning
Oppervlakte perceel
Aantal slaapkamers
Aantal badkamers
Aantal toiletten
Badkamer
Keuken

Tuin
Tuinligging
Inventaris
Parkeervoorziening

2001
Eigen grond
Steen
Pannen
Tapijt
Vliesbehang
Centrale Verwarming
6
ca. 70 m2
ca. 800 - 900 m2
3
1
2
Inloopdouche, wastafel en toilet
Gaskookplaat, vaatwasser, 		
koel-/vriescombinatie, combimagnetron
en afzuigkap
Tuin met terras
Zuid
Inclusief (nieuwe) inventaris
Plek op parkeerplaats

Een goede investering
met perspectief
Enerzijds biedt uw nieuwe woning de mogelijkheid
om te genieten van een fijne vakantie aan de rand van
een van de mooiste bossen van Nederland; het Speulderen Sprielderbos.
Anderzijds biedt deze locatie een gunstig vooruitzicht voor
een goed rendement op uw investering, want de Veluwe
is en blijft in trek bij toeristen.
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jarenlang plezier en
een goede investering
u heeft de keuze!

Wilt u graag een
recreatiewoning waar u
elk moment van het jaar
in kunt, wanneer u maar
wilt? Kies dan voor de
optie: eigen gebruik.

voor eigen gebruik
Wanneer u kiest voor de optie eigen
gebruik koopt u een casco woning van
ons. Deze kunt u naar eigen smaak
inrichten. U kunt dan het hele jaar
genieten van uw woning, wanneer u
maar wilt. Kortom, volledige vrijheid.
Permanente bewoning is uitgesloten.
De collectieve kosten die u elk jaar
heeft zijn de energiekosten en de
beheerkosten van het park.

Ziet u de aankoop van
een recreatiewoning als
een investering met het
doel om hier rendement
uit te halen? Kies dan
voor de optie: verhuur.

voor verhuur/
als investering
Wanneer u kiest voor de optie verhuur,
dan moet u de aankoop van de
recreatiewoning puur als investering
zien. U ontvangt een huurgarantie van
€ 13.500 minus 15% van de nettoopbrengst, na aftrek van kosten
boekingssites. Op basis van een volledig
verhuurjaar.
Alle overige zaken worden u dan uit
handen genomen door de eigenaren
van Bungalowpark Bok, zoals het onderhoud van uw woning, het werven van
huurders, eindschoonmaak, reparaties,
financiële administratie (t.b.v. de verhuur) en afrekening energie. De woning
is ingericht met meubilair, welke elke 10
jaar wordt vervangen. De opbrengsten
uit de verhuur zijn vrijgesteld van
inkomstenbelasting.

Combinatie voor eigen gebruik/
voor verhuur
Neem contact met ons op voor deze maatwerkvariant.
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fiscale aspecten
Fiscaal gezien worden de twee mogelijke opties
eigen gebruik of verhuur verschillend behandeld.
Onderstaand leest u de fiscale voor- en nadelen
van beide opties.

voor eigen gebruik

voor verhuur/
als investering

Overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting

Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting

De levering van de bungalow is belast
met 2% overdrachtsbelasting.
Een tweede woning wordt voor de
inkomstenbelasting belast in box 3
tegen de WOZ-waarde. Voorwaarde
hierbij is dat de bungalow niet als
hoofdverblijf wordt gebruikt. Over het
totale vermogen in box 3 (bezittingen
minus schulden) moet jaarlijks 1,2%
vermogensrendementheffing worden
betaald, indien dit vermogen meer
bedraagt dan de wettelijke vrijstelling
(€ 21.330,- per persoon, partners
€ 42.660,-).

De levering van de bungalow is belast
met 2% overdrachtsbelasting.
Over de verhuuropbrengsten draagt u
jaarlijks 6% BTW af. Verhuuropbrengsten vallen in box 3. Hierdoor betaalt
u alleen inkomstenbelasting over de
waarde van de bungalow, maar niet
over de daadwerkelijk gerealiseerde
huurinkomsten.

Wij adviseren u in verband met het vorenstaande de fiscale gevolgen van de
aankoop van een recreatiewoning te laten beoordelen door een belastingadviseur.
De in deze brochure gegeven fiscale informatie is van algemene aard en gaat uit
van aankoop in de privésfeer.
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De uitgangspunten
op een rijtje
SchOOnmaakkOsten
Wanneer de woning verhuurd wordt,
bent u verplicht de huishoudelijke
services uit te besteden om de
kwaliteit te waarborgen.
De jaarlijkse grote schoonmaak binnen
is inbegrepen.

Waterschap
Het waterschap zuivert afvalwater en zorgt voor schoon
oppervlaktewater in o.a. beken, sloten en rivieren. De kosten
die hiermee gepaard gaan, worden grotendeels gedekt door
de zuiveringsheffing. De hoogte van de heffingen wordt ieder
jaar door het waterschap vastgesteld en geïnd.

Gas, water en elektra
Het waterverbruik, evenals gas en elektra wordt jaarlijks door
Bungalowpark Bok opgemeten. De verrekening vindt plaats
op basis van het werkelijke spatverbruik. U ontvangt hiervoor
een factuur.

Inventaris
Voor de recreatiewoningen die voor verhuur worden aangeboden, is 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 recreatiewoningen, en
houden de kosten derhalve zo gering mogelijk. Uw recreatiewoning is dan steeds weer voor nieuwe gasten
beschikbaar voor verhuur.
Naast de complete uitrusting in uw ingerichte recreatiewoning, zijn via de receptie diverse extra faciliteiten te
huren door de gasten, bijvoorbeeld:
· linnengoed
· handdoeken en theedoeken
· kindermeubilair
· fietsen en skelters
De koopsom van het inventarispakket is € 8.000,- (excl. btw) en wordt elke 10 jaar vervangen.
Indien u de recreatiewoning niet in de verhuur wenst te brengen, maar alleen voor eigen gebruik wenst te
gebruiken, kunt u uw eigen inventaris gebruiken, of gebruik maken van het inventarispakket van de verhuur.

12

OnrOerende zaakbelasting (OZB)
De onroerendezaakbelasting is afhankelijk van de WOZ-waarde van de woning. De hoogte van de WOZ-waarde en de
onroerendezaakbelasting wordt ieder jaar door de gemeente vastgesteld en geïnd.

parkbijdrage

verzekeringen

Onderhoud

De parkbijdrage wordt door Bungalowpark
Bok in rekening gebracht voor o.a. het
werven van huurders, de afvalinzameling,
onderhoud aan openbare infrastructuur
(incl. energieverbruik) en riolering, het
leveren van televisiesignaal, enz.

U dient er rekening mee te houden
dat de woning verzekerd dient te zijn.
De hoogte van de opstal- en inboedelverzekering is afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij van uw keuze.

Voor (toekomstige)
onderhoudswerkzaamheden aan de woning
dient een bedrag
gereserveerd te worden.
U dient onder andere
rekening te houden met
de kosten voor jaarlijks
CV onderhoud en
controle.
(in geval van eigen
gebruik is de eigenaar
zelf verantwoordelijk
voor het onderhoud).

Overzicht vaste lasten
en Opbrengsten
Gem. bruto huuropbrengsten p/jr (incl. 6% BTW)
Bemiddelingskosten verhuurorganisatie
Soort afrekening

€ 13.500,15%
individueel

Indicatie jaarlijkse kosten excl. BTW in 2016
Eigen gebruik
Parkbijdrage
€ 1.200,Schoonmaakkosten1		
Verhuurgerelateerde kosten2		
€ 250,Onroerende zaakbelasting1
1
€ 925,Forensenbelasting
€ 1.500,Voorzieningen als gas, water, elektra, riool en waterschap1
€ 200,Verzekeringen1
________
€ 4.675,1
2

Verhuur
€ 1.200,€ 600,€ 625,€ 250,-

levering
Wanneer u kiest voor
de optie Eigen gebruik
vindt de levering van de
recreatiewoning plaats
op 1 januari 2016.

€ 1.500,€ 200,_______
€ 4.375,-

Bij de optie
verhuur/investering
is de levering op korte
termijn.

indicatie op basis van tarieven 2015
Op grond van de verhuurbemiddelingsovereenkomst dient u bij te dragen
aan promotie-/advertentiekosten en het klein technisch onderhoudsfonds.

FOrensenbelasting
U betaalt forensenbelasting indien u uw recreatiewoning meer dan 90 dagen
per jaar voor uzelf beschikbaar houdt. Dit moet u betalen omdat u baat heeft bij de
voorzieningen van de desbetreffende gemeente. (bron: Gemeente Barneveld)
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kortom...
prachtig gelegen
middenop de veluwe

investering
voor nu
Én later

fiscaal
zeer
interessant

ruimte,
natuur en
privacy
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het hele
jaar
genieten

bosrijke omgeving.
ideaal om te fietsen
of wandelen

welkom op
bungalowpark
bok!
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Disclaimer
Aan de inhoud van deze brochure is
de grootst mogelijke zorg besteed.
De beelden die zijn gebruikt kunnen
op punten afwijken van de werkelijkheid en zijn bedoeld om u een
impressie te geven van het project
en de woningen. Alle informatie is
nadrukkelijk onder voorbehoud.
Hieraan kunnen geen rechten
worden ontleend.

Meer informatie vindt u op:

Bungalowparkbok.nl/verkoop
Heeft u vragen?
0577 - 46 13 62
info@bungalowparkbok.nl

