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A L P E N R E S I D E N Z   A L T E N M A R K T

HET PROJECT
Het Golden Lodges “ALPENRESIDENZ” is gelegen in het Salzburgerland, 
en wel in de regio Pongau. Deze idyllische vakantieregio ligt in het 
midden van de Salzburger Sportwelt & Ski amadé. Altenmarkt, 
gelegen naast Flachau en de Zauchensee, het ligt op 842 tot 1.305 
meter boven de zeespiegel. Genesteld tussen grote imposante 
bergen en weg van de drukte, heeft de regio haar authenticiteit 
bewaard. Onaangetaste landschappen, culturele geschiedenis en 
een gevarieerd aanbod van vrijetijdsvoorzieningen, u vindt het 
allemaal in deze regio.

Het Aparthotel “Golden Lodges ALPENRESIDENZ Altenmarkt” zal 
worden aangeboden als een hoogwaardige service resort, welke 
beheerd wordt door de Golden Lodges resort Group. Deze Golden 
Lodges serie wordt jaarlijks uitgebreid met minimaal 1 resort. 

Het Golden Lodges concept staat voor Luxe, gezelligheid en 
efficiënt beheer van de gebouwen op de resorts. In Altenmarkt 
realiseren we 33 exclusieve luxe appartementen, variërend van 
ca. 50 M2 - 78 M2, met de hoogste standaard van uitrusting in de 
alpine levensstijl. Naast de comfortabele appartementen, omvat het 
resort ook een ruime spa en wellness wereld met binnen- en buiten-
faciliteiten. 

Er komt een prachtig zwembad met daarbij een supergave 
panoramasauna en een prachtig zonneterras. Er komt een fantas-
tisch mooi restaurant, waarbij we ook weer die typische landelijke 
Oostenrijkse stijl creëren. Verder komt er een luxe lobby met bar, 
buitenterras, lounge bar, fitnessruimte, Een multifunctionele zaal voor 
kinderopvang, cinema en een ruimte voor o.a. yoga/meditatie. 
Zowel in de zomer als in de winter kunt u gebruik maken van uw 
eigen parkeerplek in de ondergrondse parkeergarage.
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GOLDEN LODGES 
INVEST CONCEPT

SERVICE APPARTEMENTEN MET 
TOEKOMST - DE TREND
Met ons Golden Lodges Invest Concept, zorgt onze eigen beheergroep 
ervoor dat we uw appartement professioneel, duurzaam en langdurig 
beheerd wordt. Het zorgenloos verhuurconcept voor de eigenaren, is 
een al bewezen concept van Golden Lodges. 365 dagen per jaar 
zorgen we voor de verhuur en beheer van uw appartement.

We nemen de marketing van het resort voor onze rekening en zorgen 
er zo voor dat het hele jaar door het resort gevuld wordt met gasten. 
Als eigenaar sluit u een contract met de Golden Lodges Marketing & 
Vertriebs GmbH. Zo heeft u de komende 15 jaar geen omkijken meer 
naar uw appartement. U hoeft alleen nog maar van uw appartement 
te genieten.

Zoals benoemd zorgt de beheerder voor het beheer, de boekingen en 
het totale operationele proces rond het beheer van het Aparthotel.
De medewerkers komen op de loonlijst te staan van de beheerder en 
dus heeft u, als eigenaar ook hier geen omkijken naar.

We bieden een geheel eigen hotelserviceconcept aan. Het verschil zit 
hem in vergelijk met een traditioneel hotel, in het feit dat een gast 
welkom is vanaf 3 boekingsdagen. Tevens hebben we niet de service 
van het dagelijks schoonmaken van de appartementen, en dus ook 
niet de bijbehorende kosten. Maar voor de rest bieden we een 
full-service hotel concept aan, en dat maar liefst 365 dagen per jaar.

Buiten het rendement vanuit de verhuur is er nog een wellicht veel 
mooier rendement. U kan namelijk zelf ook, als gast, genieten van het 
resort. Dus lekker wakker worden in een prachtige omgeving in uw 
eigen appartement. De laatste 30 jaar heeft Oostenrijk laten zien hoe 
stabiel de waardevastheid is van dergelijke resorts. Dus u heeft 
eigenlijk drie soorten rendement;

 1. Rendement uit verhuur.
 2. Rendement uit waardestijging van het appartement.
 3. Rendement dat u ’s ochtend heerlijk kunt genieten van uw 
  eigen bezit.

De Alpen en Oostenrijk zijn zeer populair als vakantiegebied. En zeker 
al 10 jaar lang, zien we een trend dat Oostenrijk steeds meer in trek is 
gekomen als vakantieland. In bijna geen ander land ter wereld, is het 
zomer als ook het winterseizoen zo lang als in Oostenrijk. En doordat 
we 365 dagen geopend zijn, rekenen we met ca. 185 vol verhuurbare 
dagen. We kunnen dus zeggen dat het algemene reisbeeld naar Oos-
tenrijk gestaag toe neemt. In dit verband is de vraag naar “Aparthotels 
en appartementen” enorm toegenomen.

De bezettingsgraad van dit segment “full-service appartementen” lag 
in april 2020 ruim 28% boven die van de traditionele hotelsector. En dit 
is uiteindelijk door de pandemie alleen maar versterkt. Mensen willen 
steeds meer ruimte en rust ervaren. Men wil niet verplicht worden om 
voor 10:00 uur te ontbijten, of ’s avonds verplicht in een bar te moeten 
rondhangen. Men vindt het concept “Appartementen Hotels” enorm 
aantrekkelijk.

Volgens de huidige cijfers van het bureau van toerisme in Oostenrijk 
zal het segment vakantiegangers die ruimer willen recreëren, tegen 
eind 2023 gegroeid zijn met 48 % (bron: https:www.ahgz.de).
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OOSTENRIJK ALS INVESTMENT

Het in eigendom verkrijgen van een appartement in een Golden 
Lodges Resort, in tijden van lage rentes, negatieve rentes en een 
torenhoge inflatie moet zorgvuldig worden overwogen. 
Vastgoedbeleggingen in de Alpen worden echter beschouwd 
als enorm betrouwbare en waardevaste investeringen. En zeker 
in de huidige situatie waarin de mensheid geconfronteerd wordt 
met nieuwe economische risico’s. Het is een beproefde investe-
ring die veilig, duurzaam is en staat voor langdurige investerin-
gen die steeds populairder wordt. En dat, met het praktisch niet 
meer kunnen verkrijgen van bouwvergunningen voor Aparthotels, 
maakt het nog aantrekkelijker. Want hierdoor stijgt de 
marktwaarde extreem voor toekomstige en ook huidige projecten.

Aparthotel Golden Lodges Altenmarkt is van hoge kwaliteit, op 
een zeer aantrekkelijke locatie met de beste infrastructuur en een 
economisch stabiele omgeving. Zo kan uw investering rekenen op 
een winstgevend rendement en kunt u jaarlijkse profiteren van de 
waardestijging van het onroerend goed.

Dit is het moment om een eigen stuk onroerend goed te 
verkrijgen op deze prachtige locatie! Een groot aantal 
Oostenrijkse banken financiert u graag een groot deel van de 
aankoopsom. En van de huisbank “Raiffeisenbank” krijgt u altijd de 
beste condities. Het feit dat Golden Lodges Marketing & Vertrieb 
het beheer voor zijn rekening neemt, zal zeker de waarde van het 
onroerend goed doen. Zo bent u als eigenaar verzekerd, dat we 
24/7 – 365 dagen per jaar op uw bezit letten. Het nettorende-
ment zal naar verwachting altijd tussen de 4-6% komen te liggen. 
Dit percentage weerspiegelt onze langdurige ervaring en is met 
de grootst mogelijke zorg en realisme gecreëerd. Echter ook hier 
zeggen we erbij, dat behaalde rendementen in het verleden geen 
garantie vormen voor de toekomst.

WAT KOOPT U?

Als koper van een stuk onroerend goed in Oostenrijk verwerft u 
als eigenaar een zogenaamde eenheid (appartement) en daar-
bij een aandeel in de infrastructuur van het resort. Uw eigendom 
wordt geregistreerd in het Grundbuch (kadaster) tezamen met de 
rechten die u verkrijgt op een percentage van de overige ruimtes 
van het gebouw. U bent en blijft dus eigenaar van uw eigen 
appartement en een deel van het resterende complex. 
En alle eigenaren tezamen vormen dan later een zogenaamde 
vereniging van eigenaren. Alle appartementen zijn vergunning 
technisch toegewezen als toeristisch gebruik en worden door de 
beheerder ook volgens de geldende regels verhuurd op de 
toeristische markt. U bent als eigenaar dus ook verplicht uw 
appartement in de verhuurpool aan te melden.

Het rendement van de investeringen die door de verhuur aan 
gasten worden gegenereerd komen in een gezamenlijke 
verhuurpool en worden op basis van het in het bezit hebbende 
vierkante meters verrekend. Dus ook hier gaat het er enorm eerlijk 
eraan toe. Niemand wordt op deze manier voorgetrokken.

WAT KOOPT U NIET!

 • Het restaurant en de daarbij behorende ruimtes.
 • Spa en Wellness ruimtes,
 • Technische ruimtes,
 • Zwembad,
 • Kantoor en ruimtes direct verbonden aan het beheer van het Aparthotel.
 • Opslagruimtes die gerelateerd zijn aan het beheer van het Aparthotel

I N V E S T  C O N C E P T I N V E S T  C O N C E P T
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KOSTEN BEHEER
Het beheer wordt uitgevoerd door de eigen beheerders maatschappij. Dit betekent dat de 
beheerder de volgende taken van u overneemt.

 • Het beheren van de marketing en het boekingssysteem.
 • Marketing over, van, voor het promoten van het resort.
 • Het ontvangen van gasten, met de daarbij horende werkzaamheden.
 • Het schoonmaken en onderhouden van het complete complex.
 • Reparaties uitvoeren of laten uitvoeren aan het resort.
 • Het aansturen van het personeel.
 • De goede naam van de Golden Lodges resort verder uitbouwen.
 • Ervoor zorgen dat het maximale uit het resort gehaald gaat worden.

Totaal krijgt de beheerder hier een vergoeding van 25% voor. Daarnaast worden van de 
bruto huurinkomsten nog de vaste lasten betaald, zoals stroom, verwarming, verzekerin-
gen, en de directe personeelskosten die te maken hebben met het beheer van het 
resort. 

Instandhouding fonds
5.75% van de huurinkomsten worden gereserveerd voor reparatiewerkzaamheden, voor 
nu en in de toekomst. Hierdoor hoeven eigenaren zich 15 jaar niet druk te maken dat men 
elke keer facturen ontvangt voor reparties aan hun appartement. Dit fonds wordt door een 
externe partij, Brandstätter Agentur beheerd en het geld van dit fonds staat apart op een 
zogenaamde derdenrekening.

2% van de huurinkomsten wordt gereserveerd voor energie gerelateerde zaken. 
Hiermee vangen we fluctuaties in de energiekosten op.

Personeelskosten
We reserveren ongeveer 24% van de bruto omzet voor personeelskosten.

Energiekosten, water, afvalstoffenheffing, gemeentelijke belastingen en verzekeringen
Deze kosten zijn gebudgetteerd op 9,76% van de totale bruto omzet.

Afschrijvingen machines, apparatuur en voorraad
Deze kostenpost valt onder de kostenpost van de beheerder en wordt gefinancierd door 
de 25% beheer-fee.

WAARDEVASTE INVESTERING
De waardestijging van het onroerend goed van Golden Lodges Resorts, hangt af 
van verschillende factoren. Ten eerste hoe hoger de kwaliteit van een appartement, 
hoe beter de kwaliteit van leven, hoe hoger de huuropbrengst.

Een perfecte locatie en goede infrastructuur bepaald uiteindelijk ook de waarde. 
Golden Lodges Resorts staan op de mooiste locaties, wat bijna garandeert dat 
zowel in het laagseizoen en hoogseizoen we altijd een goede bezettingsgraad van 
gasten hebben. Ook de hoeveelheid faciliteiten in het Aparthotel bepalen de 
waarde van het appartement. En dat is in dit geval absoluut goed tot zelfs perfect 
te noemen.

REDENEN OM EEN APPARTEMENT TE KOPEN 
IN DIT PROJECT
• WAARDEVASTE INVESTERING
• BESCHERMING TEGEN INFLATIE EN DEVALUATIE VAN UW GELD
• INVESTERING VAN BLIJVENDE WAARDE
• VERWACHT GOED RENDEMENT
• GUNDBUCH ZEKERHEIDSSTELLING
• APPARTEMENT MET HOTELSERVICE - TOEKOMST VAN HET
 TOERISME
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GOLDEN LODGES ALTENMARKT
BELANGRIJKE FEITEN
Het Golden Lodges Altenmarkt resort komt in de prachtige Oostenrijkse
Alpen van het mooie Salzburgerland. Op een centrale zonnige, 
droomachtige locatie – waarbij we ruimte en rust combineren met 
pure luxe.

 • Ruime luxe ingerichte appartementen met balkon of terras, en met     
  een uniek uitzicht op de Alpen.
 • Met een eigen eersteklas restaurant, en een gezellige bar.
 • Ruime overige faciliteiten om heerlijk te kunnen relaxen.
 • Zonnig terras met een ligweide.
 • Grote Spa & Wellness ruimte vol met Rituals producten.
 • Een binnen- en buitenzwembad.
 • Yogaruimte.
 • Kinderspeelparadijs.
 • Gamingroom vol met coole games.
 • Ski-amadé met zomer en winter exploitatie van de liften.
 • Supergezellig uitgebreid skigebied.
 • 270 skiliften en 760km aan pistes in de directe omgeving.

Altenmarkt is inmiddels het luxe typisch Oostenrijkse centrum van de regio aan 
het worden. Het maakt deel uit van de Salzburger Sportwelt. Wintersporters 
roemen dit skigebied om de diversiteit van de pistes en de goede voorzienin-
gen voor families met kinderen. Wie lange tochten wil skiën of zich uit wil leven 
in een funpark, kan gewoon even de lift pakken naar een ander aangesloten 
gebied en zich daar uitleven.

In Altenmarkt vind je nog de echt Oostenrijkse gezelligheid en draait de wereld 
net even iets langzamer. Genieten staat op de eerste plaats hier. In de zomer 
kun je heerlijk door de bossen wandelen of er met de fiets op uit gaan. Tal van 
berghutten zorgen ervoor dat je in de zomer en winter je nooit hoeft te vervelen. 
De Oostenrijkse culinaire keuken en de daarbij behorende gezelligheid hebben 
ze hier denken we uitgevonden.

B E L A N G R I J K E  F E I T E N

DE CENTRALE LIGGING
Vanuit Altenmarkt ben je zo in Flachau, Radstadt, Zauchensee, 
Wagrain, Sankt Johann im Pongau en nog tal van kleinere en 
grotere plaatsen. Dit zorgt ervoor dat men zich echt niet hoeft 
te vervelen. Altenmarkt heeft ook één van de mooiste 
Thermen van de omgeving. Geniet van de verschillende 
baden en kom aan het einde van de dag geheel uitgerust 
weer terug in je prachtige appartement.

Altermarkt kan men vanuit Nederland makkelijk aanrijden via 
München – Salzburg – Altenmarkt.

Centraal gelegen in het midden van de Oostenrijkse Alpen, in 
het hart van de Salzburger Sportwelt & Ski amdé, vindt u de 
bestemming Altenmarkt-Zauchensee via een uitstekende 
vervoersverbindingen. Goede bereikbaarheid vanuit alle 
richtingen en een gemakkelijk te bereiken per bus, trein of 
vliegtuig.

Altenmarkt biedt u een zeer goede infrastructuur. Het is tevens 
een ideaal uitgangspunt voor excursiebestemmingen - er zijn 
minimaal 180 verschillende activiteiten te ondernemen in en 
rond Altenmarkt. In het Salzburgerland liggen de 
bezienswaardigheden en attracties altijd dichtbij.

UTRECHT
SALZBURG
VENETIË
WENEN
MÜNCHEN

900 KM
77 KM

347 KM
319 KM
175 KM

D E  C E N T R A L E  L I G G I N G
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W I N T E R -
M O M E N T E N
In de winter begeeft u zich in een sprookjesachtige 
omgeving. Het gebied staat bekent om haar 
sneeuwzekerheid en de keur aan skigebieden. 
Maar ook als u niet van skiën houdt zijn er talrijke 
wintersport gerelateerde activiteiten.

In de Sportwelt & Ski amadé is verscheidenheid 
gegarandeerd. Het skigebied staat in de top 5 van 
de grootste skigebieden in Oostenrijk.

- 5 regio’s | 25 skigebieden
- 270 liften | 760 KM pistes
- 4 Ski Wereldbeker oorden

Hier beleeft u een winter vol onvergetelijke 
momenten. En deze momenten zal u echt koesteren 
voor lange tijd. En hoe mooi zal het zijn, dat u dit doet 
in uw eigen appartement.
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W I N T E R -
M O M E N T E N
PUUR WINTERSPORTPLEZIER

SCHAATSEN
WANDELEN
PAARD RIJDEN
LANGLAUFEN
RODELEN
AUTO RIJDEN
SNEEUWSCHOENTOCHTEN MAKEN
ROMANTISCHE TOCHT MET EEN 
PAARDENKOETS
...
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Z O M E R  M O M E N T E N 

Z O M E R -
M O M E N T E N
Zomer in Altenmarkt is ook een ervaring 
die je niet mag missen! Beleef de zomer 
optimaal, neem de tijd voor actieve of 
juist rustmomenten, ieder kan dit doen 
op zijn eigen manier. Niets moet, maar 
ieder doet dat,wat wensbaar en mogelijk 
is.

Altenmarkt-Zauchensee is veelzijdig en 
vol contrasten, de regio verwent u met 
creativiteit en afwisseling in elk seizoen.
Vooral in de zomer zijn er ontelbare 
mogelijkheden om van elke dag een 
speciale, onvergetelijke dag te maken. 
De aanbiedingen en de aantrekkelijke 
ondersteunende programma’s beloven 
een tijd vol kostbare momenten, unieke 
ontmoetingen en bovenal onvergetelijke 
ervaringen.
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Z O M E R  M O M E N T E N

Z O M E R -
M O M E N T E N
PUUR ZOMERPLEZIER

SPORT
NATUUR
FAMILIE
GEZELLIG SHOPPEN
ACTIEVE ACTIVITEITEN
CULTUUR EN CULINAIRE 
ACTIVITEITEN
GEWOON GENIETEN EN TOT RUST 
KOMEN…
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VISIE GOLDEN LODGES 
ALTENMARKT
LUXE IN DE PURE VORM

ARCHITECTUUR – EN CONCEPT

Een gebouw waarvan de moderne architectuur 
gecombineerd is met de oude tradities, dat is hoe 
Aparthotel Altenmarkt is ontwikkeld. Hierdoor hebben we nu 
wederom, succesvol een gebouw kunnen ontwikkelen die de 
komende decennia haar waarde blijft behouden.

De gewenste hoge kwaliteit wordt weerspiegeld in elk 
detail van het Aparthotel. Bij de ontwikkeling van het resort 
is er goed gekeken naar de omgeving. In het ontwerp van 
het resort is veel aandacht besteed aan de ruimtelijkheid. De 
appartementen zijn ruim ingedeeld en hebben een zeer luxe 
afwerking. Golden Lodges resorts staan er verder om 
bekend, dat de huiselijke sfeer overal is terug te vinden.

De architect Johannes Oberreiter, heeft er duidelijk voor 
gekozen om te werken met duurzame, hoogwaardige 
natuurlijke materialen en een solide constructie. Hij laat 
samen met het designteam de natuurlijke omgeving naar 
binnenkomen. Dat betekent dat het landelijke, typisch 
Oostenrijkse karakter overal is terug te vinden.

Een door specialisten uitgewerkt lichtplan zorgt ervoor dat 
u zich door het hele resort op uw gemak voelt. Tevens wordt 
het gehele resort uitgevoerd met de nieuwste techniek op 
het gebied van het zogenaamd “sturen” van het licht.

Elk appartement zal die unieke feel-good sfeer gaan krijgen. 
De royale panorama glaselementen zorgen voor een licht 
doorstroomde woonruimte en maken het zo mogelijk, om 
je één te voelen met het prachtige omliggende bergland-
schap. En dat alles tezamen, zorgt volgens ons ervoor, dat u 
de kwaliteit van het leven hier absoluut gaat ervaren.

V I S I E
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L U X E  A P P A R T E M E N T E N

LUXE APPARTEMENTEN
Zoals u kan zien, worden de appartementen voorzien van alle 
luxe. Prachtige handgemaakte bedden, houten wanden, en 
meubels die gewoon perfect passen bij dit resort. Elke gast zal 
niet weten wat men meemaakt. Prachtige woonkamers met 
eersteklas keukens en de daarbij behorende apparatuur. Echt 
niets maar dan ook niets, hebben we volgens ons vergeten bij 
de ontwikkeling.

We kennen allemaal de 3 elementen die je nodig hebt om een 
dag goed te beginnen. Als eerste moet het bed en het 
beddengoed perfect zijn, zodat u een goede nachtrust heeft 
gehad. Vervolgens wilt u heerlijk riant en uitgebreid kunnen 
douchen onder een fijne waterstraal. En daarna genieten van 
een overheerlijke ontbijt, liefst met uitzicht op de bergen.

Kijkt u zelf en overtuigt u zich ervan, dat dit de perfecte stijl is 
voor een Oostenrijks appartement. En doordat we technische 
hulpmiddelen (domotica) inzetten, letten actief 24 uur per dag 
over uw bezittingen. U heeft er de komende 15 jaar geen 
omkijken meer naar. We doen echt alles voor u! En als u na de 
eerste 15 jaar wilt verlengen, dan kan dat uiteraard ook.

En natuurlijk hebben we aan het gemak van “thuis” gedacht. 
Bijvoorbeeld in elk appartement vindt u een eigen wasmachi-
ne/droger combinatie, dus u hoeft niet naar een wasserette 
of ons de was te laten doen. Dit alles zit in het “Golden Lodges 
turn-key” pakket. We hebben zelfs een servicepakket speciaal 
voor eigenaren ontwikkeld. Wat betekend dat u als u er niet 
bent uw persoonlijke bezittingen die u in Oostenrijk wilt laten, 
veilig achter slot en grendel kunt zetten. Ook dit is weer een 
typisch Golden Lodges onderdeel.
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W E L L N E S S S P A & W E L L N E S S

Verdeeld over twee etages vindt u onze Spa & Wellness 
wereld. U treft er een keur van sauna’s, stoombaden en 
andere verrassende ruimtes aan, waar u zich heerlijk 
kunt ontspannen. Van de Oostenrijkse typische sauna’s 
tot aan de Oosterse ontspanningsruimtes. 

We combineren dit met de producten en rituelen van 
het merk Rituals. Veel producten van Rituals bestaan 
inmiddels uit tenminste 90% natuurlijke grondstoffen. 
Welzijn van mens en dier staat bij Golden Lodges, als 
mede ook bij Rituals hoog in het vaandel. Genieten maar 
op een dusdanig verantwoorde manier, om onze aarde 
en het milieu zoveel als mogelijk te ontzien. 

Dit wereldbekende merk treft u werkelijk door het 
gehele Aparthotel aan. Samen met de producten van 
Rituals maken we een bezoek aan onze Spa & Wellness 
tot een unieke ervaring. Natuurlijk kunt u ook behande-
lingen zoals massages en cosmetische behandelingen 
boeken. 

In onze comfortabele behandelkamers die ook voor-
zien zijn van rustgevende muziek, kunt u tot een absoluut 
rustpunt komen.

© Rituals Cosmetics
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W E L L N E S S

W E L L N E S S

BINNEN- & BUITENZWEMBAD

Op de begane grond van het resort 
bevindt zich het zwembad inclusief 
whirlpool en buitenterras, waar u een 
uniek uitzicht heeft op de indrukwek-
kende bergen. Zowel volwassenen 
als kinderen kunnen straks optimaal 
genieten van ons zwemparadijs. We 
houden rekening met de gast die 
lekker rustig wil zwemmen, alsmede 
met de iets actievere gast die gezellig 
met de hele familie wil genieten van 
de waterpret.
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© Tauern Spa Kaprun 
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R E S T A U R A N T  -  B A R
In ons restaurant kunnen gasten van ‘s ochtends vroeg 
tot ‘s avonds laat genieten van de vele culinaire 
gerechten die we serveren. Maar ook serveren we de 
heerlijke streekgerechten die men na een stevige
wandeltocht of skitocht graag wil aantreffen. Aan de 
gezellige bar kan men dan ‘s avonds genieten van een 
goed glas wijn, een biertje of een lokale schnaps.

In de zomer en winter is dit het hart van ons Aparthotel. 
Hier checkt men ook in en verwelkomen we jong en oud 
met een welkomstdrankje.

In de zomer en winter kunt u ook genieten van en op 
ons zonneterras. Geniet lekker buiten van uw maaltijd 
en/of uw een drankje met wat lekkers erbij. Zo kunt u 
heerlijk de dag afsluiten, genietend van het uitzicht op 
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D I N E R ,  O N T B I J T E N 
R O O M S E R V I CE

Golden Lodges resorts kenmerkt zich door een 
aantal specifieke kenmerken. Eentje daarvan is, 
dat u uw ontbijt elke dag op uw appartement 
kunt nuttigen. We zorgen ervoor dat alles voor 
een goed ontbijt op uw appartement aanwezig 
is. En ‘s ochtends als u wakker bent, staat er voor 
de deur een gesloten ontbijttas met daarin uw 
bestelde verse broodjes. 

En natuurlijk kunt u elke dag weer de bestelling 
doorgeven wat u de volgende dag zou willen 
eten bij het ontbijt. Zo start u telkens weer de dag 
met een heerlijk ontbijt, op een tijdstip die u zelf 
kiest. Geen stress omdat u voor 10:00 uur in de 
ontbijtruimte moet zijn. Of wellicht wilt u vroeg 
weg en wilt u al om 7:00 uur ontbijten, alles is op 
deze manier mogelijk. Dit is volgens ons de 
optimale vorm van genieten van uw ontbijt, in 
alle rust en op elk moment in de ochtend dat 
voor u gewenst is.

Roomservice in de optimale vorm. Elke dag van 
de week, 365 dagen per jaar kunt u gebruik 
maken van onze roomservice. Heeft u geen zin 
om te koken, en wilt u lekker genieten van een 
heerlijk diner in uw appartement, het kan 
allemaal. Bestel eenvoudig via onze eigen App 
uw diner. Maar ook voor een kleine snack en/of 
een heerlijke fles wijn, komen we graag naar uw 
appartement om deze te bezorgen.

© Pavel Danilyuk von Pexels  | © Buffetcrush von Pixabay 
© Yente Van Eynde von Pexels  
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KINDER WERELD
Kinderen hoeven zich in ons aparthotel absoluut niet te vervelen. Voor de kinderen tot en met 12 jaar 

hebben we ook een heus klim- en doepark ontwikkeld. De kinderen kunnen straks naar hartenlust 
klimmen en genieten van alle interactieve elementen in onze kinderwereld. Op een veilige manier ruim 

4,80 meter hoog klimmen en genieten met de andere kinderen.

GAMING WERELD
Stelt u zich voor dat u 350 vierkante meter aan de mooiste games kunt spelen. Voor elke 

leeftijdscategorie hebben we puur speelgenot. Rij met uw jeep door het oerwoud en versla de 
verschrikkelijke monsters die daar leven. Race met elkaar over de mooiste Formule 1 racebanen van de 
wereld. Of wat dacht u van een potje air-hockey? In onze gamingwereld zult u zich niet zo snel vervelen.

© GameState© Behance.net by Görkem Karakan

© Lostworlds 
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I N V E S T M E N T

DUURZAAM BOUWEN
Bij het bouwen van onze resorts maken we gebruik van 
duurzame en natuurlijke materialen die circulair toegepast 
kunnen worden. Daarnaast zijn de ontwerpen energiezuinig 
door het gebruik van onder andere zonnepanelen, 
warmtepompen en warmte-terugwin systemen. Ook maken 
we gebruik van de modernste energieopslag systemen. Dus 
de energie die we overdag kunnen opslaan, gebruiken we 
‘s avonds. Maar ook onze Spa & Wellness wordt voor 70% 
voorzien van opgeslagen energie. 

We denken hierbij niet alleen aan de energie die we hiermee 
kunnen besparen, maar ook aan de toekomst van onze 
kinderen. Want zoals u weet en helaas heeft kunnen ervaren, 
worden we steeds afhankelijker van deze waardevolle vaak 
dure energiebronnen. Dit heeft wel een prijs en daardoor is 
de bouw van onze resort ca. 13% duurder dan de traditio-
nele bouw. Echter in de toekomst worden deze kosten weer 
gecompenseerd, doordat we ca. 35% minder energie gaan 
gebruiken, in vergelijking met een traditionele bouwwijze.
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HOEVEEL M2 KOOPT U NU 
EIGENLIJK?
Zoals al eerder benoemd koopt u niet alleen het appartement. 
U wordt mede-eigenaar van een groot gedeelte van het gehele 
resort. Dus de prijs van een appartement is in dit project hoger 
dan dat u deze zou vergelijken met een normaal appartement, 
zonder dat u mede-eigenaar wordt van een deel van het resort. 
Hoe ziet dit er in praktijk uit:

Voorbeeld:

52 M2 nevenruimtes in eigendom

Men koopt daadwerkelijk Bruto 134,32 M2

Bij ons participeert u dus in het hele project en heeft u ook 
medezeggenschap met de rest van de eigenaren over een deel 
van de bedrijfsvoering. Dit in tegenstelling tot veel andere
projecten, bent u buiten koper/investeerder dus ook betrokken 
bij de toekomst van het resort. Wij als Golden Lodges Resorts 
nemen alle werkzaamheden voor u uit handen. Maar u kunt toch 
via de vereniging van eigenaren actief meepraten over de 
toekomst. Want wij van Golden Lodges Resorts vinden het 
belangrijk dat u als mede-eigenaar ook uw persoonlijke belang 
kan monitoren.

Woonkamer/lounge
Slaapkamer
Badkamer
Entree
Opslagruimte
Balkon
Woonoppervlakte
Parkeerplaats

Totaaloppervlakte

24,27 M2

12,00 M2

4,49 M2

4,36 M2

2,08 M2

17,12 M2

64,32 M2

18,00 M2

netto 82,32 M2

RENDEMENT VANAF?
Elk Aparthotel heeft vanaf de opstart ongeveer 2 jaar nodig om tot een gezond 
rendement te komen. In het beginsel moet je namelijk veel marketing (kosten) 
steken in het promoten van het Aparthotel. Ook is het verkrijgen van gasten via 
de grote boekingskantoren een kostbare aangelegenheid. Dit alles zorgt ervoor 
dat we meestal ca. 2 jaar opstart nodig hebben om tot een positief rendement 
te komen.

U investeert dus ook richting de toekomst. Dit betekent dat zowel het rendement 
uit verhuur en rendement van de waardestijging van het object gaat toenemen. 
Hoe meer gasten er verblijven, hoe meer uw bezit waard wordt.

Onze adviseurs zullen u graag helpen om een persoonlijk maatwerk rendement 
overzicht samen te stellen. Omdat elke investering weer qua bedrag en/of 
fiscaliteit anders is, willen we dit stukje maatwerk graag voor u uitvoeren.

KOSTEN PER MAAND
De kosten per maand zijn over 2023 gebudgetteerd op € 2,95 M2

Deze kosten worden berekend over de netto M2 en niet over de nevenruimtes die 
men koopt. Deze kosten worden telkens aan het einde van de maand verrekend 
met de verhuurinkomsten. Deze kosten zijn o.a. voor de verzekering van het 
appartement, maandelijkse kosten energieaansluitingen, internetaansluiting, en 
overige appartement gebonden kosten.

 • Calculatie gebaseerd op de bedragen die geldend waren van op het uitbrengen van dit prospectus. 
  Wijzigingen door economische omstandigheden worden doorberekend in de nieuwe maandbedragen.  
  Elk kwartaal worden de kosten van de bijdrage kosten opnieuw berekenend en gecommuniceerd.

SABU CONSULT
Alle kopers worden financieel en fiscaal begeleid door het bedrijf 
Sabu Consult GmbH. Dit bedrijf is al bijna 30 jaar actief op het gebeid 
van het begeleiden van kopers op vastgoedmarkt. Het is heel belang-
rijk dat u fiscaal goed begeleid wordt, om later problemen met de 
Oostenrijkse belastingdienst te voorkomen. Ook financieel wilt u dat 
alles perfect geregeld is. Golden Lodges Resorts werkt dan ook nauw 
samen met Sabu Consult GmbH.

ZAKELIJKE AANKOOP
Het aankopen van een appartement is voor de Oostenrijkse wetge-
ving een zakelijke transactie. U bent namelijk verplicht uw apparte-
ment ter verhuur aan te bieden via Golden Lodges Rauris Marketing & 
Vertriebs GmbH. Het voordeel is dat u BTW* vrij het appartement kunt 
aankopen en later ook de BTW die u betaald voor het in het beheer 
hebben van het appartement ook kunt terugvorderen.
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U HEEFT INTERESSE?
Het Golden Lodges Altenmarkt resort is ook een resort zo uit een 
prentenboek gehaald.

Besneeuwde toppen. Kristalheldere berglucht. In het midden van dit alles 
kunt u nu uw eigen appartement aanschaffen.

Investeringen in de prachtige Alpen. Klinkt dat niet fantastisch? JA en dat 
is het ook! Het resort heeft een zogenaamd toeristisch gebruik. In het Duits 
heet dit een Toeristische Nutzung. Dat houdt in, dat u er niet in mag gaan 
wonen en het mag niet uw hoofd woonadres zijn. Maar u mag en kunt zo 
vaak komen als u wilt. U bent dan ‘gewoon” onze gast en u krijgt ook de-
zelfde service als elke andere gast. Het is de plicht van de beheerder om 
alle appartementen minimaal 150 dagen te verhuren per jaar. En dat is 
verder absoluut geen probleem met Golden Lodges Rauris Marketing & 
Vertriebs GmbH als beheerder.

Golden Lodges Altenmarkt is precies de plaats waar Oostenrijkse luxe 
gecombineerd wordt met de oude gezelligheid. 

Traditie ontmoet recreatie, top service is een prioriteit bij ons en we zijn 
van mening dat je elke dag als een feestje moet vieren en ervaren als je 
bij ons bent.

Laten we samenwerken om uw droom van een investering in een 
onroerend goed in Oostenrijk te kunnen realiseren. Overtuig uzelf nu al van 
onze know-how en wordt een gast in onze reeds gerealiseerde Resorts 
met appartementen.

WE KUNNEN NIET WACHTEN OM U TE VERWELKOMEN ALS EIGENAAR

GIDS VOOR DE TOP INVESTERING
De adviseurs van Golden Lodges Resorts begeleiden u in het hele proces.
We hebben een stappenplan voor u gemaakt. Dit stappenplan kent de 
volgende stappen:

 1. INVESTERINGSINFO
  Bespreking en toelichting van het project

 2.  LOCATIE
  We maken een afspraak op onze locatie, gaan dan naar ons kantoor en  
  spreken daar nogmaals alles door.

 3.  FINANCIELE ASPECTEN
  Samen zetten we een plan van aanpak op en vragen bij de banken een  
  financieel voorstel aan.

 4. HANDTEKENING
  Zodra u weet dat u de financiering kunt krijgen en u bent blij met uw 
  toekomstige aankoop, stellen we een zogenaamd “Kaufanbot” op die u  
  dan kan ondertekenen.

 5.  NOTARIS/ADVOCAAT
  De notaris/advocaat stelt het definitieve koopcontract op en we vragen  
  bij de bank de definitieve bankaanbieding aan

 6. AFSPRAAK BANK & NOTARIS/ADVOCAAT
  U komt naar Oostenrijk voor het tekenen van de contracten. 
  Op dat moment is de bouw al gestart.

 7. Uw bouwrekening is geopend, u betaalt uw eigen vermogen in en de   
  bank de hypotheek eventueel op de zogenaamde derdenrekening.   
  (Treuhandkonto)

 8. Gedurende de bouw betaalt u steeds na goedkeuring van een zoge  
  naamde Gutachter (Bouw kontroleur) een deel van de koopsom aan   
  Golden Lodges Altenmarkt GmbH. Dit is de bouwende partij.

VEEL SUCCES MET UW INVESTERING
IN DE OOSTENRIJKSE ALPEN.
Gedurende de bouw bent u op afspraak altijd welkom om te komen kijken
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- Woonoppervlakte 135,04 m2 (bruto) | 66,96 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 7,65 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 160,58 m2 (bruto) | 88,72 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 18,79 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 147,50 m2 (bruto) | 81,49 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 15,55 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

TOP 1

TOP 3 TOP 4

TOP 2
- Woonoppervlakte 149,58 m2 (bruto) | 82,64 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 15,61 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen
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- Woonoppervlakte 148,28 m2 (bruto) | 81,92 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 12,60 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 140,66 m2 (bruto) | 77,71 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 10,67 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 116,42 m2 (bruto) | 64,32 m2 (netto)
- 2 tot 4 persoons appartement
- Ruim terras van 17,12 m2  
- 1 luxe slaapkamer
- 1 luxe badkamer
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 150,37 m2 (bruto) | 83,08 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 7,92 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 154,01 m2 (bruto) | 85,09 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 6,97 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 133,85 m2 (bruto) | 73,95 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 8,95 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen



- Woonoppervlakte 135,04 m2 (bruto) | 66,96 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 7,65 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 160,58 m2 (bruto) | 88,72 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 18,79 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 147,50 m2 (bruto) | 81,49 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 15,55 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

TOP 1

TOP 3 TOP 4

TOP 2
- Woonoppervlakte 149,58 m2 (bruto) | 82,64 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 15,61 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen
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- Woonoppervlakte 148,28 m2 (bruto) | 81,92 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 12,60 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 140,66 m2 (bruto) | 77,71 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 10,67 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 116,42 m2 (bruto) | 64,32 m2 (netto)
- 2 tot 4 persoons appartement
- Ruim terras van 17,12 m2  
- 1 luxe slaapkamer
- 1 luxe badkamer
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 150,37 m2 (bruto) | 83,08 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 7,92 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 154,01 m2 (bruto) | 85,09 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 6,97 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 133,85 m2 (bruto) | 73,95 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 8,95 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen
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- Woonoppervlakte 138,39 m2 (bruto) | 76,46 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 7,93 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 135,46 m2 (bruto) | 74,84 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 7,88 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 149,58 m2 (bruto) | 82,64 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 12,71 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 147,53 m2 (bruto) | 81,51 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 12,19 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 140,51 m2 (bruto) | 77,63 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 11,69 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 140,06 m2 (bruto) | 77,38 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 10,35 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen
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- Woonoppervlakte 137,22 m2 (bruto) | 75,81 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 8,77 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 133,87 m2 (bruto) | 73,96 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 8,95 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 154,01 m2 (bruto) | 85,09 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 6,97 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 138,39 m2 (bruto) | 76,46 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 7,93 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 150,37 m2 (bruto) | 83,08 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 7,92 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 116,42 m2 (bruto) | 64,32 m2 (netto)
- 2 tot 4 persoons appartement
- Ruim terras van 17,12 m2  
- 1 luxe slaapkamer
- 1 luxe badkamer
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen
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- Woonoppervlakte 138,39 m2 (bruto) | 76,46 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 7,93 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 135,46 m2 (bruto) | 74,84 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 7,88 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 149,58 m2 (bruto) | 82,64 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 12,71 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 147,53 m2 (bruto) | 81,51 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 12,19 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 140,51 m2 (bruto) | 77,63 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 11,69 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 140,06 m2 (bruto) | 77,38 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 10,35 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen
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- Woonoppervlakte 137,22 m2 (bruto) | 75,81 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 8,77 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 133,87 m2 (bruto) | 73,96 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 8,95 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 154,01 m2 (bruto) | 85,09 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 6,97 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 138,39 m2 (bruto) | 76,46 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 7,93 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 150,37 m2 (bruto) | 83,08 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 7,92 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 116,42 m2 (bruto) | 64,32 m2 (netto)
- 2 tot 4 persoons appartement
- Ruim terras van 17,12 m2  
- 1 luxe slaapkamer
- 1 luxe badkamer
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen
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- Woonoppervlakte 135,12 m2 (bruto) | 74,65 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 7,69 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 149,63 m2 (bruto) | 82,67 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 15,64 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 147,06 m2 (bruto) | 81,25 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 15,31 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 137,22 m2 (bruto) | 75,81 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 8,77 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 148,28 m2 (bruto) | 81,92 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 12,61 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 162,05 m2 (bruto) | 89,53 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 19,6 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen
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- Woonoppervlakte 134,08 m2 (bruto) | 74,08 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 9,17 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 119,35 m2 (bruto) | 65,94 m2 (netto)
- 2 tot 4 persoons appartement
- Ruim terras van 17,12 m2  
- 1 luxe slaapkamer
- 1 luxe badkamer
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 150,37 m2 (bruto) | 83,08 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 7,92 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 138,39 m2 (bruto) | 76,46 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 7,93 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 154,10 m2 (bruto) | 85,14 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 6,97  m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen
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- Woonoppervlakte 135,12 m2 (bruto) | 74,65 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 7,69 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 149,63 m2 (bruto) | 82,67 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 15,64 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 147,06 m2 (bruto) | 81,25 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 15,31 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 137,22 m2 (bruto) | 75,81 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 8,77 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 148,28 m2 (bruto) | 81,92 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 12,61 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 162,05 m2 (bruto) | 89,53 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 19,6 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

TOP 29 TOP 30
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- Woonoppervlakte 134,08 m2 (bruto) | 74,08 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 9,17 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 119,35 m2 (bruto) | 65,94 m2 (netto)
- 2 tot 4 persoons appartement
- Ruim terras van 17,12 m2  
- 1 luxe slaapkamer
- 1 luxe badkamer
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 150,37 m2 (bruto) | 83,08 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 7,92 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 138,39 m2 (bruto) | 76,46 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 7,93 m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen

- Woonoppervlakte 154,10 m2 (bruto) | 85,14 m2 (netto)
- 4 tot 6 persoons appartement
- Ruim terras van 6,97  m2  
- 2 luxe slaapkamers
- 2 luxe badkamers
- 1 luxe keuken met alle voorzieningen
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