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Investeren in het beste van twee werelden. Dat kan in Watervillaparck Giethoorn: een bijzonder project in 
Giethoorn, het Venetië van het Noorden. In dit authentieke waterdorp met z’n rijke geschiedenis ontwikkelt 
Van Wijnen Recreatiebouw 18 rietgedekte, exclusieve 6-persoons recreatievilla’s. Luxe villa’s die alles bieden 
wat het leven mooi maakt. Wil je lekker relaxen in optimale rust en privacy? In en om je recreatievilla kan 
dat bij uitstek! Via de kanalen en grachten vaar je bovendien direct het fraaie en rustgevende natuurgebied  
Weerribben-Wieden in. Zin in een terrasje en een goed glas? Vanaf je eigen aanlegsteiger vaar je zo naar het 
levendige dorpshart van Giethoorn. Dit sfeervolle dorp zal je zeker verrassen. 

ONGEKENDE RECREATIEMOGELIJKHEDEN
Giethoorn is omgeven door Nationaal Park Weerribben-Wieden. Een schitterend, waterrijk gebied vol bijzondere 
flora en fauna. Die geweldige natuur krijg je als bonus bij je recreatievilla. Dat biedt volop mogelijk heden. 
Hoe ga jij dit prachtige natuurgebied verkennen – wandelend, fietsend of varend in je sloepje?    

TRADITIONEEL ÉN TOEKOMSTBESTENDIG
Qua look en feel sluiten de recreatievilla’s op Watervillaparck Giethoorn naadloos aan bij de traditionele  
architectuur van het dorp. En toch zijn ze helemaal van nu en toekomstbestendig, zowel in ontwerp als  
uitstraling. We bouwen de villa’s op ‘schiereilandjes’: huuspollen, net zoals de bestaande woningen in Giethoorn. 
En we situeren de recreatievilla’s zo dat je straks geniet van de mooie omgeving! Kortom, de aanschaf van 
een recreatie villa op Watervillaparck Giethoorn is een duurzame investering.

Fijn op Vakantie verzorgt de exclusieve verhuur, het beheer en de administratie van het park. Meer informatie 
over Fijn op Vakantie lees je op pagina 5

Meer informatie over het project, de omgeving en de recreatiewoningen vind je in onze verkoopbrochure of 
op de internetsite www.watervillaparck-giethoorn.nl. 
 

VOORWOORD
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Wij geven je stapsgewijs een nadere toelichting op de procedure van de aankoop.

Heb je de verkoopbrochure van het Watervillaparck Giethoorn reeds bekeken? Hierin krijg je een eerste indruk 
van het park, de omgeving en de recreatiewoningen. Om je meer inzicht te geven in de mogelijkheden van 
het project is deze projectinformatie samengesteld. In dit document wordt ook verwezen naar het bijbeho-
rende fiscaal memorandum en de rendementsprognose. Zijn er naar aanleiding van deze documentatie nog 
vragen, dan kun je contact opnemen met Residentia projectmakelaars. Zij informeren je graag en zijn telefo-
nisch te bereiken op 0548 - 538 750 of per mail info@residentia.nl.

1. Wanneer je een definitieve keuze voor een recreatiewoning hebt gemaakt, ontvang je een bevestigingsmail 
van de projectmakelaar. Hierin wordt onder andere de koopsom bevestigd en vul je alle gegevens in die wij 
van je nodig hebben om de koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst op te kunnen maken. Indien 
gewenst kun je een financieringsvoorbehoud laten opnemen.

2. Je ontvangt vervolgens van de projectmakelaar de opgemaakte koopovereenkomst en aannemingsovereen-
komst. Hierbij ontvang je tevens een bijlagenbundel met alle bijbehorende notariële stukken en bouw-
technische informatie.

3. De  bouw van het gehele project start eind 2022, mits voldaan is aan de opschortende voorwaarden.

4. Als alle opschortende voorwaarden zijn vervallen, word je uitgenodigd bij de notaris voor de overdracht 
van de grond, oftewel het appartementsrecht. Na betaling van de koopsom van de grond, ben je volledig 
eigenaar van het appartementsrecht.

5. De betaling van de aanneemsom gebeurt in termijnen, welke zijn beschreven in de koop overeenkomst en 
aannemingsovereenkomst. Je ontvangt hiervoor, naar gelang de vorderingen van de bouw, termijnnota’s.

6. Wanneer de recreatiewoning gereed is voor gebruik wordt deze aan je opgeleverd en officieel overgedragen. 
Als de laatste termijnbetaling heeft plaatsgevonden, ontvang je de sleutel van je recreatiewoning.

 

STAPPENPLAN AANKOOP
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VERHUUR
De recreatiewoning dien je verplicht voor verhuur aan te bieden. Hiervoor ga je een verhuurbemiddelings-
overeenkomst & beheerovereenkomst aan met Fijn op Vakantie.

Onder deze overeenkomst zorgt Fijn op Vakantie voor de verhuurexploitatie van de recreatiewoningen in de 
perioden dat je er als eigenaar zelf geen gebruik van maakt. Dit kan leiden tot een aantrekkelijk rendement. 
Het is natuurlijk zeer prettig voor je dat Fijn op Vakantie optreedt als verhuurbemiddelaar tussen eigenaar en 
huurders. Zij ontvangt voor de verhuur een provisie en voor de beheerwerkzaamheden een beheervergoeding. 

Het is een samenwerking tussen eigenaar en Fijn op Vakantie als verhuurbemiddelaar met als inzet een hoge 
bezetting en daarmee samenhangend rendement. De overeenkomst regelt dat nodige reparaties en vervan-
gingen (ook aan de inrichting) worden uitgevoerd. Fijn op Vakantie draagt er zorg voor dat beschadigingen 
of vermissingen die aan huurders zijn toe te rekenen, voor zover mogelijk, ook door die huurders worden 
vergoed.

EIGEN GEBRUIK
Op Watervillaparck Giethoorn is het toegestaan om je recreatiewoning tot een maximum van 12 weken per 
kalenderjaar (1 januari t/m 31 december) voor eigen gebruik te reserveren, waarvan twee weken in het hoog-
seizoen (juli en augustus) zijn toegestaan. Permanente bewoning is derhalve niet toegestaan. 

COMBINATIE VAN VERHUUR EN EIGEN GEBRUIK
Indien de eigenaar de recreatiewoning voor eigen gebruik wenst te reserveren, dient zij dit tijdig door te  
geven aan Fijn op Vakantie of via de eigenarensite. Indien periodes reeds verhuurd zijn is eigen gebruik niet 
mogelijk.

Bij de aankoop van een recreatiewoning op Watervillaparck Giethoorn kan het voor de eigenaar mogelijk zijn de 
volledige btw over de aankoop terug te vorderen. In beginsel is de overdracht van onroerende zaken vrijgesteld 
van btw, tenzij het gaat om een nieuwe onroerende zaak (niet ouder dan 2 jaar) of wordt geopteerd voor 
belaste levering. Mede hierdoor is een aantrekkelijk rendement mogelijk op je investering. 

Het zijn van “ondernemer voor de btw” heeft niets van doen met het ondernemerschap voor de inkomsten-
belasting. Zowel de inkomstenbelasting als de btw kennen volkomen eigen criteria. Een recreatiewoning  
eigenaar/particulier, die voor de inkomstenbelasting geen ondernemer is, kan dat zeker wel zijn voor de btw.

Er kan worden gesproken van een exploitatie van een vakantiebestedingsbedrijf in gevallen waarin recreatie-
woningen, die gezien de bouw, inrichting, ligging en voorzieningen duidelijk kenbaar bestemd zijn voor de 
vakantie verhuur en daartoe ook feitelijk uitsluitend of nagenoeg uitsluitend worden gebruikt en aan telkens 
wisselende personen worden verhuurd. Indien verhuur plaatsvindt via verhuurorganisatie en de recreatie-
woning daartoe voor de verhuur ter beschikking wordt gesteld, kan er sprake zijn van btw-ondernemerschap.

Ervan uitgaande dat de eigenaar van de recreatiewoning optreedt als ondernemer voor de btw dient hij 9% 
btw af te dragen over de ontvangen huuropbrengsten. Daar staat tegenover dat de btw (21%) over de volledige 
aankoopsom aftrekbaar is. Wel dient bij de bepaling van de totale aftrek een tijdsevenredig deel voor privé 
gebruik buiten beschouwing te blijven.

Alhoewel deze fiscale uiteenzetting zeer beknopt is, zal het duidelijk zijn dat de fiscus een bijdrage kan  
leveren in het renderend maken van jouw recreatiewoning. Voor meer informatie verwijzen naar het door  
Hendriksen Accountants en Adviseurs opgestelde fiscaal memorandum, zie bijlage 1.
 

GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN
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Je kunt ervoor kiezen om je recreatiewoning gedeeltelijk te financieren. Financieren kan een positief effect hebben 
op het rendement op je eigen vermogen. Financieren kan dus interessant zijn, ook als je kunt aankopen met eigen 
middelen. Onderstaand vind je een rekenvoorbeeld van het rendement op eigen vermogen bij een financiering 
van 60% en 70% van de koopsom van de recreatiewoning in combinatie met het geprognosticeerde rendement. 
Voor meer informatie verwijzen wij naar de rendementsprognose Watervillaparck Giethoorn, bijlage 2.

REKENVOORBEELD RENDEMENTEN 
alle bedragen zijn exclusief btw, voor zover van toepassing. 

FINANCIEREN

* Het betreft de huurprognose in het derde exploitatiejaar, volledig beschikbaar voor verhuur.
**  Rentepercentage indicatief, wijzigingen voorbehouden.

DISCLAIMER
Fijn op Vakantie heeft de indicatieve verhuurprognose en de exploitatiebegroting met de grootste zorg samen-
gesteld. Voor eventuele onjuistheden kan Fijn op Vakantie niet aansprakelijk worden gehouden. Deze  
prognose is bedoeld om je een inzicht te geven in de te verwachten variabele huuropbrengsten. Het betreft 
echter een momentopname en tal van omstandigheden (marktontwikkeling, concurrentie, welvaart- ontwikke-
ling, 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 Fijn op Vakantie-objecten geen garantie voor de toekomst kan worden afgeleid. Fijn op Vakantie 
en/of Van Wijnen Recreatiebouw B.V. aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de uitkomsten van de prognose 
en op beslissingen die op basis van de prognose zijn genomen. 

Voorbeeld 6-persoons recreatiewoning zonder financiering
met 60% met 70%

financiering financiering

Investering

Koopsom woning  € 554.000,00  € 554.000,00  € 554.000,00 

Koopsom inventarispakket  € 31.000,00 

Inbreng eigen vermogen bij financiering

Eigen vermogen op koopsom woning  € 221.600,00  € 166.200,00 

Koopsom inventarispakket  € 31.000,00  € 31.000,00 

Administratiekosten ca 1%  € 3.300,00  € 3.800,00 

Hypotheekakte  € 650,00  € 650,00 

Totale inbreng eigen vermogen  € 585.000,00  € 256.550,00  € 201.650,00 

Totale inbreng vreemd vermogen (financiering)  € 328.450,00  € 383.350,00 

Opbrengsten

Prognose netto huuropbrengsten* excl. 9% btw  € 23.605,00  € 23.605,00  € 23.605,00 

Hypotheekrente 3% variabel**  € 9.853,50  € 11.500,50 

Netto opbrengsten  € 23.605,00  € 13.751,50  € 12.104,50 

Rendement op eigen vermogen 4,0% 5,4% 6,0%
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Je dient als koper van een recreatiewoning op Watervillaparck Giethoorn rekening te houden met een aantal 
kosten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verhuurgerelateerde, niet verhuur gerelateerde kosten en dotatie 
voor het groot onderhoud. 

VERHUUR GERELATEERD
De verhuurkosten omvatten de verhuurprovisie, sleutelcode, organisatie linnenverhuur en schoonmaak, wis-
selschoonmaak, grote schoonmaak, niet op huurders te verhalen gebruikersschades (zoals reparaties, vervan-
gingen en vermissingen) en servicepakket (servicesets, toiletpapier, GFT zakjes/vuilniszakken). Wanneer de 
recreatiewoning verhuurd wordt, ben je verplicht deze huishoudelijke services uit te besteden om de  
kwaliteit te waarborgen. 

NIET VERHUUR GERELATEERD
PARKBIJDRAGE VERENIGING VAN EIGENAREN
De Vereniging van Eigenaars behartigt de gemeenschappelijke belangen van de gezamenlijke eigenaars.  
Als eigenaar word je lid en krijg je zeggenschap binnen de vereniging. Deze bijdrage wordt jaarlijks, op basis 
van een door Fijn op Vakantie opgestelde exploitatiebegroting, vastgesteld door de vereniging. Deze begroting 
heeft onder andere betrekking op de exploitatie en het onderhoud van de gemeenschappelijke voorzieningen 
op het park, het tuin- en groenonderhoud en het collectief jaarlijks onderhoud van de recreatiewoningen.

ENERGIEKOSTEN
De geprognosticeerde kosten voor water, elektra en tv/internet betreffen een schatting op basis van de  
exploitatiebegroting van Fijn op Vakantie.

ZAKELIJKE LASTEN
Het betreft hier de door de gemeente en waterschap opgegeven lasten zoals:
Gemeente Steenwijkerland
− Onroerendezaakbelasting
 Als eigenaar van een onroerende zaak betaal je onroerendezaakbelasting. De onroerende zaakbelasting is 

afhankelijk van de WOZ-waarde van de recreatiewoning. De gemeente taxeert jaarlijks de recreatiewoning. 
De getaxeerde WOZ-waarde geldt als uitgangspunt voor de berekening van de verschuldigde belastingen. 
Omdat de WOZ-waarde nog moet worden vastgesteld door de gemeente is in de prognose ter indicatie 
uitgegaan van de verkoopprijs incl. btw van een woningtype.

− Rioolheffing (gemeente)
Waterschap Drents Overijsselse Delta
− Watersysteemheffing/wegenheffing (waterschap)
− Zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing (waterschap)

VERZEKERINGEN
Dit betreft een collectieve opstal- en inboedelverzekering waar je gebruik van kunt maken. Deze wordt in 
rekening gebracht door de VvE. De geprognosticeerde kosten zijn indicatief; het definitieve bedrag wordt 
vastgesteld door de Vereniging van Eigenaars.

DOTATIE GROOT ONDERHOUD
Vanaf 1 januari 2018 moet elke VvE jaarlijks een bedrag reserveren voor het groot onderhoud aan de gevels, 
de daken en de gezamenlijke voorzieningen. De hoogte van deze reservering is gebaseerd op het nog op te 
stellen  meerjarenonderhoudsplan (MJOP) met een looptijd van 10 jaar. Indien dit niet beschikbaar is kan de 
VvE ook jaarlijks minimaal 0,5% van de herbouwwaarde van de recreatiewoningen reserveren.

VASTE EN VARIABELE KOSTEN
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Voor recreatiewoningen is een uniforme inventaris en inrichting belangrijk. Het inventaris - en inrichtings-
pakket is specifiek afgestemd op recreatief gebruik. Onder meer het schoon kunnen houden, het op korte 
termijn kunnen vervangen van 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. Je 
recreatiewoning is dan steeds weer voor nieuwe gasten beschikbaar voor verhuur.

Naast de complete uitrusting in je ingerichte recreatiewoning, zijn via Fijn op Vakantie diverse extra faciliteiten 
te huren of te boeken door de gasten, bijvoorbeeld:
− handdoeken en theedoeken;
− kindermeubilair;
− welkomstpakketten;
− ontbijtservice;
− diverse arrangementen met lokale partijen, zoals fietsen, fluisterboten….

BIJLAGE:
1 Fiscaal memorandum
2 Rendementsberekening

Deventer, 29 april 2022

W.F. de Haan
Projectontwikkelaar 
Van Wijnen Recreatiebouw B.V.

DISCLAIMER:
Van Wijnen Recreatiebouw B.V. heeft deze informatie met de grootste zorg samengesteld. Voor eventuele 
onjuistheden kan Van Wijnen Recreatiebouw B.V. niet aansprakelijk worden gehouden.

INVENTARIS


