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Into the woods
Altijd al gedroomd van een eigen vakantiehuis? Voor
jezelf en als belegging? Bij NOMA Veluwe kun je zelf
eigenaar worden van een eigen kavel en huisje in Epe,
gelegen in het prachtige natuurgebied de Veluwe.
Een plek waar je nooit uitgekeken bent op de natuur
en de prachtige hanzesteden. Vanuit je huisje loop je
zo het Landgoed Tongeren in, met het leuke
vlonderpad. Kilometers bossen, heide en groen. Dit is
de plek waar je op ontdekkingstocht kunt gaan en tot
rust komt.

Onze partners:

Kleur: Black

Het ontwerp

van het huisje is speciaal voor ons gemaakt
door OOK architecten. We wilden een zo ruimtelijk mogelijk
ontwerp maken binnen de regels van het bestemmingsplan. De
huisjes zijn ongeveer 49m2 en 4 meter hoog. Uitgevoerd in
houtskeletbouw met een houten afwerking aan de buitenzijde.
Hoogwaardig geïsoleerd en voorzien van vloerverwarming. De
huisjes worden geplaatst op een stalen frame als fundering.

Kleur: Clay

Interieur
We willen dat de huisjes van binnen verschillend zijn om
een zo interessant mogelijk concept neer te zetten. Geen
dertien in een dozijn maar elk huisje met een persoonlijke
touch en daar zorg jij zelf voor! Door zelf het huisje in te
richten en te kiezen uit de verschillende kleuropties, voor
de vaste onderdelen, die aansluiten bij jouw stijl.
Voor de vaste onderdelen is er een kleurkeuze in:
- Frontjes keuken
- Vloertegel badkamer
- Accenttegel badkamer
- Vloer in woonkamer + slaapkamer

Inside

Slaapkamer 1

Slaapkamer 2

Badkamer

Prijzen+onderdelen
Het huisje is inclusief :
- Keuken (+ Siemens apparatuur)
- Badkamer
- Vloer- en wandafwerking
- Vlonder
- Tuinaanleg (rondom groene struiken, grind + planten en bomen)
- Plaatsing en aansluiting (op riool, gas, water en elektra)
- Kavel (eigen grond)
Het huisje is exclusief:
- interieurinrichting
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Het park + kavels
De huisjes van NOMA Veluwe bevinden zich op reactiepark
de Veldkamp. Een park in ontwikkeling waar dit jaar een
aantal nieuwe kavels in de verkoop zijn gegaan. Door deze
impuls komen er veel nieuwe huisjes bij, een mooi moment
om in te stappen. Dit deel van het park is knus en niet al te
groot (ca. 80 huisjes). Ook het Boshuis heeft nieuwe
uitbaters gekregen die leuke plannen hebben, zoals bv een
thema avond en broodjesservice.
In totaal zijn er 12 huisjes te koop. Hiervan liggen er 8 op het
middenveld (veldhuisjes) en 4 aan de rand (boshuisjes). Er
zijn twee kleuren huisjes. Voor een leuke variatie op het
park worden deze afwisselend geplaatst (black of clay).
Welk huisje welke kleur heeft, is nog nader te bepalen.
Let op: de capaciteit van elektra is bereikt (25 amp per huisje), een hottub is bv
niet mogelijk. Er mag ivm brandgevaar op de Veluwe / op het park geen hout
worden gestookt.

Eigenaar

Veldhuisjes
De kavels van de veldhuisjes variëren van
195m2 tot 393m2. Op de kavel zelf wordt er een
parkeerplek gecreëerd. Het is toegestaan om
een berging van max. 5m2 te plaatsen, mits
voldaan wordt aan het bestemmingsplan. Het
veld bevindt zich in het midden van het terrein
en is open en licht. Het park wordt rondom
omgeven door bomen.

NOMA _ VELD

8 veldhuisjes
J7:

280 m2

J8:

362 m2

J10:

211 m2

J11:

195 m2

J15:

271 m2

J16:

300 m2

J23:

393 m2

J24:

292 m2

J23

J7

* Parkeren eigen terrein

Eigenaar

Meer dan een
investeerder
Boshuisjes
De boskavels zijn iets ruimer en bevinden zich
op een apart en intiemer veld. Wil je omgeven
worden door de natuur dan is dit de perfecte
plek. Parkeren is niet mogelijk op de kavels zelf
maar je hebt een eigen parkeerplaats net
achter de receptie naast het veld. De 10 meter
groenstrook vanaf het zandpad mag wel
recreatief worden gebruikt maar niet worden
bebouwd. Op de kavel mag een berging (5m2)
worden geplaatst, mist er voldaan wordt aan
het bestemmingsplan.

NOMA _ BOS

4 boshuisjes:
F6:

316 m2

F7:

339 m2

F9:

502 m2

F13:

279 m2

* Parkeren eigen parkeerplaats

Eigenaar

Meer dan een
investeerder
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Onze insteek
De Veluwe is een prachtige plek, maar bij veel van de oudere
huisjes en parken ontbreekt het aan een beetje stijl. We zien in
ons werk altijd mogelijkheden om iets mooier en beter te
maken. We willen dan ook een concept opzetten met
betrokken eigenaren die allemaal hun eigen idee meenemen
qua inrichting van het huisje. Eigenaren die gaan voor kwaliteit
en detail en het leuk vinden om iets nieuws op te zetten. Wij
zetten de stijlvolle basis neer en jij doet de rest. Open
communicatie tussen de eigenaren en de verhuurorganisatie
vinden we belangrijk zodat nieuwe ideeën besproken kunnen
worden. Zo maken we er samen iets geweldigs van waar je niet
alleen zelf van kunt genieten maar ook alle gasten!
Verhuurorganisatie:
- verzorgd door Chalet4Every1 (Marcel +Sabrina)
- Kleinschalig en flexibel
- Beheren ook het Boshuis (restaurant)
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Wat verwachten
we van jou?

Wat wordt er
geregeld?

We hopen dat je het zelf leuk vindt om van jouw huisje

Op locatie worden de meeste dingen geregeld en kun je extra

iets unieks te maken. Met de inrichting; meubels,

wensen bespreken (denk bijv. aan tuinonderhoud). Als eigenaar

raambekleding, styling, accessoires kun je helemaal zelf

wordt je administratie makkelijk gemaakt doordat je toegang

aan de slag. We verwachten dan ook dat je regelmatig

krijgt tot het beheer en boekingssysteem (Bookingexperts), wel

zelf naar het huisje gaat voor een check. Zo houden we

zo makkelijk. Je krijgt je overzichten van alle inkomsten en krijgt

de kwaliteit hoog en de verhuur optimaal.

automatisch uitbetaald. Samengevat;

We vinden het leuk dat je meedenkt over zaken die de

- Ontvangst gasten bij de receptie

gastvrijheid en ervaring kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld;

- Schoonmaak volgens de boekingsplanning

welke kleur beddengoed gaan we gebruiken, willen we

- Beddengoed en wasserij

een welkomstpakket aanbieden.… We houden het graag

- Boekingssysteem voor gasten

persoonlijk en dichtbij en je kunt hier over meedenken.

- Innen betalingen
- Overzichten en uitbetalingen opbrengsten (eigenaren toegang)
- Afdracht toeristenbelasting
- (Klein) onderhoud (tegen meerprijs)
> de afspraken worden in verhuurcontract vastgelegd
* Extra afspraken mogelijk > 1-op-1 gesprek

E N
Z
I
U
H
E
V A K

A

N T

I

Promotie
Met onze stijlvolle basis en jouw eigen personal touch weten we
dat de huisjes zich zullen onderscheiden van de massa. We
willen dan ook alleen op kwalitatieve platforms staan zoals bijv.
Bijzonder Plekje of Lieblingsquartiere. En we maken gebruiken
van onze eigen kanalen, een eigen website, social media en
samenwerkingen. Zo organiseren we b.v. eind april een
bloggersdag waar elk huisje aan mee kan doen. Dit zorgt
meteen voor een extra boost.
Zodra jouw huisje is ingericht regelen we een fotograaf die jouw
accommodatie op een stijlvolle manier vastlegt. Zo hebben we
meteen genoeg content om te plaatsen op de website, blogs
en op social media.
NOMA Veluwe zal zorgen voor de opzet van al deze promotie
door haar brede achtergond in (online) communicatie.
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Omdat we een bijzonder concept opzetten waarvan we verwachten dat het heel goed te verhuren is wordt de verhuurprovisie relatief laag.

A

Voor deze provisie wordt je op locatie compleet ondersteund doordat alle praktische zaken geregeld zijn (door Chalet4Every1) De opbrengsten

V A K

I

Kosten& opbrengsten
zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van hoeveelheid eigen gebruik en de (meer)investering die je zelf doet in het huisje. De advies
verhuurprijzen per week liggen tussen €400 (laagseizoen) en €800 (hoogseizoen), het middenseizoen zit hier nog tussen qua prijs (€500€650). Je bepaalt samen met de verhuurorganisatie de optimale prijs. De huisjes kunnen qua verhuurprijs onderling iets verschillen door bijv.
de grootte van de kavel of de (luxe) toevoegingen die je hebt gedaan.

Verhuurconcept

Vaste beheervergoeding(excl. BTW)
Receptie en verhuur € 395,=

Verhuurprovisie Eigen gebruik*
(excl. 21% BTW)
12%
Max 4 weken

Hoogseizoen
gebruik
2 wkn

Concept 1
Concept 2

Receptie en verhuur € 395,=

14%

Max 6 weken

3 wkn

Concept 3

Receptie en verhuur € 395,=

16%

Max 8 weken

4 wkn

Concept 4

Receptieservice

nvt

-

-

Overige kosten:
-

parkkosten €850 (afval, wegenonderhoud etc)
G/W/L
OZB
Onderhoud (afhankelijk van wat je zelf wilt doen)

* De weken zijn ook onder te verdelen in midweken + weekenden

€ 500,=
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*je persoonlijke situatie is altijd leidend - wij adviseren je dan ook vooraf informatie in te winnen bij je eigen accountant of fiscaal adviseur. Je
bent zelf verantwoordelijk voor BTW afdracht en het naleven van de juiste regels.
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Fiscale aspecten
- Aankoop van de grond is belast met overdrachtsbelasting, de overdrachtsbelasting zit in de koopsom;
- Aankoop en bouw van de woning is met 21% BTW belast. Bij volledige verhuur kun je dit terugvorderen, bij gedeeltelijke
verhuur kun je deze naar rato terugvragen.
- Belangrijk is dat de fiscus daarvoor een termijn van tenminste 10 jaar hanteert, dus de aftrek van btw moet worden herzien
als het gebruik wijzigt in de negen jaren die volgen op het jaar van ingebruikname.
- De fiscus hanteert het uitgangspunt dat het verhuur van de vakantiewoning is als ‘je er duurzaam opbrengsten uit
verkrijgt’. Hiervan is volgens de Belastingdienst in ieder geval sprake als de vakantiewoning voor minimaal 140 dagen per
jaar wordt verhuurd.
- Let op; gemeentelijke belastingen (Epe) hanteert in basis bij de verhuur toeristenbelasting. Indien er meer dan 90 dagen
eigen gebruik van toepassing is hanteren ze een forenzen belasting.
- Als eigenaar wordt je door de gemeentelijke belastingen aangeslagen voor het OZB eigenaren deel. (https://www.tribuut.nl)
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Save the date!
20 sept: Inschrijving voor 12.00
Het is mogelijk om voor die tijd op eigen gelegenheid de locatie te bezoeken:
Veldkampweg 2, Epe
we nemen dezelfde dag nog contact met je op als de kavel aan is
toegewezen
- Sept/oktober afhandeling verkoop
- Nov-maart bouw
- Maart plaatsing
- April inrichting
- April fotografie + bloggersweekend
- Mei start verhuur!

Vragen?
Neem contact met ons op via
info@nomaveluwe.nl

Fotografie: Sigrid Bulens, At Hello Fotografie

Disclaimer:

Dit document is met de grootste zorg samengesteld en gebaseerd op informatie die op dit
moment voorhanden is en biedt geen uitsluiting op (typ)fouten of onvolledigheden. Noma
Veluwe behoudt het recht op wijzigingen omtrent deze informatie tot de verkoopdocumenten
beschikbaar zijn. Deze investeringsmogelijkheid is vrijgesteld van de verplichting tot het
publiceren van een prospectus in overeenstemming met de Wet op het financieel toezicht en
staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

