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KENMERKEN
Woonoppervlakte

42 m²
Inhoud

126 m³

Perceeloppervlakte

300 m²
Energielabel

N.v.t.



OMSCHRIJVING
In het 4 sterren vakantiepark RCN de Flaasbloem is 
deze sfeervolle, compleet gerenoveerde, stenen 
chalet gelegen. De chalet staat op een royaal perceel 
van maar liefst 300m2. 

Eén jaar geleden is de chalet volledig gerenoveerd. 
Naast een nieuwe badkamer, keuken, vloeren en 
muren is ook het dak vervangen, zijn alle kozijnen 
vervangen door kunststofkozijnen met HR+ glas, is 
er overal vloerverwarming aangebracht die 
individueel per kamer te bedienen valt en is alle 
elektra vernieuwd. De gloednieuwe meubels laat de 
eigenaar tevens ook achter. Zo kunt u direct in alle 
luxe heerlijk ontspannen op dit fijne vakantiepark. 




De chalet staat op grond van het vakantiepark. Maar 
over het jaargeld hoeft u zich ook geen zorgen te 
maken, want deze is voor dit jaar al volledig betaald. 




Omschrijving van het park 

RCN de Flaasbloem is een vakantiepark met enorm 
veel voorzieningen. Zo is er veel kinderanimatie 
(waaronder een kinderboerderij), een grote 
zwemplas met strand, een waterparadijs met 
verschillende glijbanen, een binnen- en buitenbad, 
een visvijver, een hondenzwemplas, diverse 
speeltuinen en sportvelden, een wasserette en 
parkwinkel, een brasserie waar je heerlijk kunt eten 
en een snackbar. Het park was zelfs bekroond tot 
beste vakantiepark met zwemvijver. Tevens ook 
ideaal voor honden want grote delen van de 
Chaamse bossen zijn hondenlosloopgebied. De 
Chaamse bossen zijn overigens perfect geschikt voor 
mooie wandel- en fietsroutes. 




Op het vakantiepark is het alle jaargetijden genieten, 
maar permanente bewoning is helaas niet 
toegestaan.




Omschrijving van de omgeving:

Het vakantiepark ligt in een rustige, bosrijke 
omgeving. Als u echter de reuring van de stad op wilt 
zoeken, bent u binnen 20 minuten in Breda en 
Tilburg.  Binnen 30 minuten bent u bij de Efteling en 

de Beekse Bergen. Op 45 minuten rijden zit u al in de 
randstad.




Indeling:




Woonkamer

De woonkamer heeft een openkeuken en is voorzien 
van laminaatvloer met mooie gestucte wanden. 
Tevens beschikt de woonkamer over een airco en 
een houtkacheltje, wat in de warmere en koelere 
maanden erg prettig is. 




Keuken

De nieuwe keuken is ruim en breed van opzet. Alle 
moderne voorzieningen zijn aanwezig, te weten: 
gaskookplaat, rvs-afzuigkap, combi-oven, 
ingebouwde koel/vries-combinatie en een 
ingebouwde vaatwasser.




Slaapkamer 1 en 2

Beide slaapkamers hebben dezelfde afmetingen. 
Ook hier zijn de vloeren en wanden strak afgewerkt. 
Eén slaapkamer is voorzien van een 
tweepersoonsbed en de ander van een stapelbed. 




Badkamer

De badkamer is volledig betegeld, chique afgewerkt 
en beschikt over een hangend toilet en 
inloopdouche.  

































Tuin

Het perceel waarop de chalet staat is omringd door 
veel groen en biedt heerlijke privacy. Er is tevens 
genoeg plek om een gezellig terras te situeren. 
Daarnaast staat er naast de woning een houten 
berging. 




Bijzonderheden:

- Chalet is 1 jaar geleden volledig gerenoveerd, met 
een zeer luxe afwerkingsniveau. 

- Jaargeld voor 2022 is volledig betaald

- Vakantiepark is heerlijk genieten voor jong en oud




Interesse? Wij nemen graag de tijd voor je! Plan een 
afspraak in en we laten je de woning graag zien. Voor 
uw gemak zijn wij ook in de avond of in het weekend 
bereikbaar. 













































PLATTEGROND



LOCATIE

Woon jij straks in deze omgeving?



LIJST VAN ZAKEN



LIJST VAN ZAKEN



LIJST VAN ZAKEN



LIJST VAN ZAKEN



INTERESSE?

NEEM CONTACT OP

MET ONS KANTOOR

Link voor de bieding 

krijgt u via de mail 

Haaghout 5, 5706 PT in Helmond

+31 6 36461930

info@debrabantmakelaar.nl


