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Bijzondere bestemming
net over de grens

De omgeving van Ferienresort Bad Bentheim biedt tal van activiteiten
en excursiemogelijkheden. Bezoek in Bentheim de indrukwekkende
burcht. Voor wie van een uitdaging houdt is er in Emsbüren een
kartpark. Een leuk uitstapje met kinderen is de dierentuin in Nordhorn
of het apenbos in Rheine. Daarnaast kunt u een bezoek brengen aan
de steden Osnabrück en Münster en natuurliefhebbers kunnen heerlijk
wandelen door het Teutoburger Woud.
Het park omvat ruim 60 hectare, verdeeld over twee aansluitende
landgoederen, Gut Langen en Gruters Erbe. Het geheel is zeer
ruim opgezet en zo ontworpen dat de bijzondere waardevolle
natuurgedeelten in het park zijn geïntegreerd. De geschiedenis en
natuurlijke rijkdom van de streek lopen duidelijk door in het park.
De villa’s zijn allen ruim van opzet en gesitueerd op ruime kavels
eigen grond. Ieder type is in twee voor de omgeving typerende
architectuurstijlen uitgevoerd, in de traditionele vakwerkstijl of in de
beroemde badhuis-/kuurstijl. In combinatie met de fraaie situering in de
parkachtige landgoedsetting en de uitstekende verhuurmogelijkheden
is het eigendom van een villa op Ferienresort Bad Bentheim een goede
investering. Bovendien kunt u voor een zeer aantrekkelijk bedrag al
eigenaar worden van deze luxe villa’s.
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Roompot Vakanties is verantwoordelijk voor de zorgeloze verhuur. Het motto
kwaliteit, uitstraling, vrijheid en comfort komt hier volledig tot zijn recht.
Wij hopen u dan ook spoedig te mogen verwelkomen op
Ferienresort Bad Bentheim.

FRANKRIJK

LUXEMBURG

Ferienresort Bad Bentheim

Het prachtige Ferienresort Bad Bentheim ligt in een bosrijk gebied net
over de grens bij Enschede. Hier vindt u 250 luxe recreatiewoningen
gegroepeerd in hofjes tussen bomen van honderden jaren oud.
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Bad Bentheim heeft niet voor niets
aantrekkingskracht op veel mensen. Er
zijn veel bezienswaardigheden en tal van
activiteiten. Actief de natuur in of passief
‘werken’ aan uw ontspanning en gezondheid in
een kuur- of wellnesscentrum.
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Bovenal is ook de sfeer een misschien
onuitgesproken, maar wel voelbare factor waardoor
mensen graag terugkomen naar Bad Bentheim. De
gastvrije mensen en gezellige horecagelegenheden
creëren deze sfeer; de traditie van gezondheid,
zorgen en verwennen draagt hieraan bij. Ook het
karakter en het zicht van de omgeving met oude
bomenlanen en onafzienbare kilometers bos waar
je bij wijze van spreken nog kunt verdwalen, hebben
een niet te verwaarlozen impact.
Rijke historie
De regio rondom Bad Bentheim kent een
rijke historie. Dat is niet alleen te zien aan de
indrukwekkende Burcht die het landschap overziet.
Of aan de vele majestueuze bomen, woudreuzen
die er al honderden jaren staan en hun eigen verhaal
lijken te vertellen. Het is ook bewezen: vondsten van
vuurstenen en pijlpunten duiden op de aanwezigheid
van rendierjagers tienduizend jaar voor Christus.
Het landschap laat met vele archeologische
bezienswaardigheden de erfenis zien van bewoning
uit het verre verleden.

Gezondheid en Wellness
Al meer dan 300 jaar lang is Bad Bentheim
een gezondheidscentrum. Het kuurcomplex
de Fachkliniek, is internationaal bekend door
zijn gespecialiseerde zorg en revalidatie. Die
concentreert zich op neurologisch, orthopedisch
en dermatologisch gebied. Deze gespecialiseerde
Fachkliniek is niet de enige aanbieder. De hele
sfeer in Bad Bentheim en omgeving is gericht op
verwennen, vitaliseren en verzorgen. U vindt er
thermaalzoutbaden, pakkingen met natuurmodderzwavel, het Bentheimer Mineraal thermaalbad, de
whirlpool met onderwatermassage, de Finse sauna
en een keur aan stijlen van massage.
Golf
De 18-holes golfbaan van Bad Bentheim ligt op nog
geen drie kilometer van Ferienresort Bad Bentheim.
De baan is het hele jaar door geopend.

Ferienresort Bad Bentheim

Bad
Bentheim
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Parkplattegrond

Ferienresort Bad Bentheim

Legenda
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Hoogwaardige faciliteiten
Ferienresort Bad Bentheim is van alle
gemakken voorzien. Het centrumgebouw
is uitgerust met onder andere een receptie,
fietsverhuur, bowlingbanen, supermarkt,
restaurant, eetcafé en bar.

Voor de kinderen is er gratis sport en animatie,
een Koos Kids Club, indoor speeltuin, midgetgolf,
lasergame, speeltuinen en verschillende sport- en
spelvelden. Op het park is ook een beautysalon
voor heerlijke behandelingen. Direct tegenover het

park kunt u terecht in het gemeentelijke overdekte
zwembad met kinderbad en buitenbad met diverse
speelmogelijkheden. Kortom, niemand hoeft zich te
vervelen op Ferienresort Bad Bentheim!
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Projectinrichting
geheel op maat

Roompot Vakanties is
dé onderneming voor
een gedegen beheer en
rendabele verhuur van uw
recreatieverblijf. Met meer
dan vijftig jaar ervaring
op het gebied van luxe
vakantiewoningen op
toplocaties weet Roompot
Vakanties uitstekende
resultaten te behalen.

Comfortabel en stijlvol,
dat mag u verwachten
van het interieur van
een recreatiewoning op
Ferienresort Bad Bentheim.

zorgt goed voor uw investering
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Roompot Vakanties is nationaal marktleider op
het gebied van bungalow- en kampeervakanties.
Jaarlijks verwerkt de onderneming ruim 500.000
boekingen. De diverse gespecialiseerde websites
trekken meer dan 32 miljoen bezoekers. Het
actieve e-mailbestand omvat meer dan een miljoen
adressen. De ervaren medewerkers zorgen ervoor
dat alles op rolletjes verloopt en dat u geen omkijken
naar uw eigendom heeft. Dat is ook investeren,
namelijk in uw eigen rust en ontspanning.
Het is altijd een lastige keuze: gaat u zelf het
hele jaar genieten van de luxe van Ferienresort
Bad Bentheim of geeft u anderen de
mogelijkheid dit te doen?
Uiteraard staat niets u in de weg om zelf elk moment
van het jaar uw tweede woning op Ferienresort Bad
Bentheim recreatief te bewonen. U kunt ook van de
mogelijkheid gebruikmaken om uw vakantiegevoel te
combineren met een aantrekkelijk rendement. In dat
geval verhuurt u uw accommodatie voor een deel
van het jaar aan derden. U kunt er ook voor kiezen
uw recreatiewoning exclusief aan derden te verhuren.
Daarmee ligt de weg open voor een heel interessant
gegarandeerd rendement.

De inventaris bestaat uit meubelen en accessoires
die aansluiten bij de wensen van de hedendaagse
vakantiegast. Comfort, luxe en gemak zijn
vanzelfsprekend; er is voldoende kastruimte, u
slaapt op prima bedden en de keuken beschikt
over moderne apparatuur. Natuurlijk voldoen alle
meubelen aan de strengste eisen die Roompot
Vakanties hanteert.
Het interieur kan per recreatiewoning verschillen.
De styling en interieurinrichting werd verzorgd door
Roompot Living. Voor het team van ontwerpers
staan kwaliteit, luxe en stijl altijd bovenaan. De
stylisten verzorgden de volledige projectinrichting,
van ontwerp tot het inhuizen.

Ferienresort Bad Bentheim

Roompot Vakanties
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Gebruiksmogelijkheden

U kunt uw interesse voor
de aankoop van een
woning op Ferienresort
Bad Bentheim kenbaar
maken door een
bezichtiging aan te
vragen. Dit kan door
contact op te nemen met
Roompot Projects via
+31 (0)113 - 303030 of via
sales@roompotprojects.nl

De villa’s op Ferienresort
Bad Bentheim zijn geschikt
voor verhuur en eigen
gebruik. Permanente
bewoning is bestemmingsplanmatig van overheidswege niet toegestaan.

Roompot Projects neemt dan contact met u op
om een bezichtiging van het park en de woning
van uw keuze in te plannen. Voorafgaand aan de
bezichtiging krijgt u op aanvraag alle gewenste
informatie over de verschillende mogelijkheden en
condities van de aankoop.

Na uw definitieve besluit tot aankoop krijgt u
de koopverklaring (Kaufabsichtserklärung) ter
ondertekening aangeboden. In deze verklaring wordt
de koopprijs en notariële leveringsdatum vastgelegd.
Tevens is het dan uitgesloten dat de woning nog aan
derden kan worden aangeboden.
Op de in de koopverklaring vastgestelde datum
zal de notariële akte worden ondertekend bij
notariskantoor Fritz R. Greis in Münster.
De daadwerkelijke levering zal plaatsvinden zodra de
notaris alle in Duitsland verplichte werkzaamheden
heeft uitgevoerd. Dan dient ook de koopsom te
worden voldaan en is de overdacht van de woning
een feit.
Indien u de recreatiewoning wenst te benutten voor
recreatieve verhuur nodigt Roompot Vakanties u voor
de notariële overdracht uit voor het ondertekenen
van de verhuurovereenkomst. U ontvangt dan tevens
een uitgebreide welkomstmap met alle van belang
zijnde bescheiden voor de verhuur.

De villa’s zijn er in 17 verschillende verhuurtypes,
variërend van 4 tot 14 personen.

Verhuur
Verhuur is mogelijk middels een overeenkomst
met variabele huuropbrengst met Roompot Bad
Bentheim GmbH, een dochteronderneming van
Roompot Vakanties. U heeft hierbij de keuze uit
twee varianten:

De eigenaar ontvangt binnen één maand na
het einde van ieder kwartaal de door Roompot
Bad Bentheim ontvangen netto huuropbrengst
betreffende het lopende kalenderjaar.

Verhuurovereenkomst met variabele
huuropbrengst en zonder eigen gebruik
Uw recreatiewoning wordt het gehele jaar voor
verhuur ter beschikking gesteld en uitsluitend
beschikbaar gehouden voor de verhuur aan derden.
Eigen gebruik van de recreatiewoning is met deze
overeenkomst niet mogelijk en uitgesloten.

Ieder verhuurtype heeft een minimale huurgarantie.
Mocht aan het einde van een betreffend kalenderjaar
blijken dat deze minimale huurgarantie niet is
behaald, ontvangt de eigenaar in het eerste kwartaal
van het daaropvolgende kalenderjaar een aanvulling
tot deze minimale huurgarantie. Het daadwerkelijk
vastgelegde eigen gebruik wordt in mindering
gebracht op de minimale huurgarantie.

Verhuurovereenkomst met variabele
huuropbrengst en met eigen gebruik
Binnen deze overeenkomstvorm wordt het
maximum aantal eigen gebruik periodes vastgesteld
op 3 weken of onbeperkt eigen gebruik. Via de
eigenarenwebsite heeft u de mogelijkheid om uw
periodes voor eigen gebruik vast te leggen. Deze
periodes zullen worden gerespecteerd, mits de
recreatiewoning gedurende ten minste zestien weken
in de periode april tot en met oktober, waarvan
minimaal vijf weken in de maanden juli en augustus
voor verhuur beschikbaar wordt gesteld, óf de
recreatiewoning in de maanden juli en augustus
volledig voor verhuur beschikbaar is.

Eigen gebruik
Indien u niet voor verhuur kiest kan de villa voor
eigen recreatief gebruik worden benut. Permanente
bewoning is uitgesloten. U dient dan ook aan te kunnen
tonen dat u elders uw permanente woonadres heeft en
gebruikt. Ter voorkoming van permanente bewoning
is het eigen gebruik vanuit de Stad Bad Bentheim
gemaximaliseerd tot 12 weken per jaar waarvan in de
maanden juni, juli en augustus maximaal 4 weken.
Uiteraard kan de recreatiewoning in de resterende
periode door derden (bijvoorbeeld vrienden of familie)
worden gebruikt, er moet sprake zijn van wisselend
gebruik. Actieve verhuur is alleen toegestaan op de
wijze zoals is omschreven onder verhuur.

Ferienresort Bad Bentheim

Aankoopprocedure
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Onroerendezaakbelasting (ozb)
De onroerendezaakbelasting is afhankelijk van de
WOZ-waarde van de woning. Als uitvoerder van de
Wet waardering onroerende zaken (WOZ) bepaalt
de gemeente Bad Bentheim de waarde van de
recreatiewoning. De gemeente stelt elk jaar de
hoogte van de onroerendezaakbelasting vast en int
deze bij de eigenaar.
Gas, water en elektra
De eigenaar van de recreatiewoning sluit
rechtstreeks overeenkomsten af met de energie- en
waterleverancier.
Onderhoud
De reservering voor onderhoud dient te worden
bezien als de kosten van klein onderhoud per jaar
en een reservering voor in de toekomst te maken
kosten aan groot onderhoud. Ook dient u rekening
te houden met de kosten van jaarlijks verplichte cvonderhoud en -controle.

Huishoudelijke services
De huishoudelijke services omvattende
tuinonderhoud, raamzeemservice, grote
schoonmaak (twee keer per jaar) en schoonmaken
van goten/afvoeren worden bij verhuur door
Roompot Vakanties uitgevoerd. De hoogte van
het bedrag is afhankelijk van de grootte van
de recreatiewoning, het aantal personen en de
kaveloppervlakte.
Parkbijdrage
De parkbijdrage is vastgesteld op € 2.122,- excl.
BTW (prijspeil 2019). Uit deze bijdrage wordt
door Roompot Vakanties onder andere de
afvalverwijdering verzorgd en het onderhoud
uitgevoerd aan openbare infrastructuur, openbaar
groen, straatverlichting, CAI, internet en riolering.
Tevens omvat deze bijdrage het gebruik en
onderhoud van het centrumgebouw.
Een overzicht van de vaste en variabele kosten per
woningtype is op aanvraag beschikbaar.

Ferienresort Bad Bentheim

Inzicht in vaste en
variabele kosten
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Algemeen
Deze documentatie is nauwkeurig en met zorg
samengesteld. In het gezamenlijk streven naar
de optimale kwaliteit van de recreatiewoningen
op Ferienresort Bad Bentheim is het mogelijk dat
er kleine wijzigingen worden aangebracht. Ook
zijn kleine afwijkingen mogelijk die voortkomen
uit nadere eisen en wensen van overheden en/of
nutsbedrijven.
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Beeldmateriaal/plattegronden
Het beeldmateriaal, waaronder de plattegronden,
in deze documentatie is slechts bedoeld om u een
indruk te geven van de recreatiewoningen. Het gaat
hier niet om bindende tekeningen en foto’s. Aan
het beeldmateriaal kunnen dan ook geen rechten
worden ontleend.
Maten
De maten op de tekeningen zijn ‘circa’ maten,
uitgedrukt in centimeters. Indien deze maatvoering
tussen de wanden is aangegeven, is daarbij nog
geen rekening gehouden met enige wandafwerking.
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden
ontleend.
Augustus 2019

Colofon
Verkoop:

+31 (0)113 - 303030
sales@roompotprojects.nl
roompotprojects.nl

Verhuur en beheer:

Ferienresort Bad Bentheim

Disclaimer
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Interieur en styling:

roompotprojects.nl

