
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Informatie koop chalet 

Vakantiepark de Boomgaard 

Vakantiepark de Boomgaard 
Korte Prelaatweg 2 
4361 JM Westkapelle 

 

0118-571377 
info@deboomgaard.info 
www.vakantieparkdeboomgaard.nl 
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Uitbreiding vakantiepark de Boomgaard 
In 2016 zijn we gestart met een uitbreiding van de huidige camping. Op deze uitbreiding 

bevindt zich een nieuw centrumgebouw met receptie, restaurant, binnenzwembad en 

indoorspeeltuin. Naast dit centrumgebouw is er een waterspeelplaats met twee glijbanen, en 

sportveld en speeltuin gerealiseerd.  

Op deze uitbreiding zijn verschillende nieuwe chaletplaatsen gerealiseerd. Uit één van deze 

plaatsen kunt u een plaatsje uitzoeken om uw droomchalet op te plaatsen. Hieronder vindt u 

informatie en voorwaarden voor het plaatsen van een chalet. 

Informatie en voorwaarden: 

• De chaletplaatsen zijn ± 200 m² groot. Dit is inclusief afscheiding in de vorm van 
bebossing. Deze bebossing zal maximaal 1,50m hoog worden.  
 

• De totale oppervlakte van de chalets mogen inclusief overkapping maximaal 60 m² 
zijn exclusief de schuuroppervlakte, De schuur mag maximaal 10 m² zijn en moet  
dezelfde kleur als het chalet hebben. 
 

• U kunt een chalet uitzoeken bij één van de dealers waar wij mee samenwerken:  
- Arcabo (Scharendijke, Nieuwleusen) 
- Caravancentrum Oranjezon (Burgh-Haamstede) 
- De Bergjes Chalets en Stacaravans (Heibloem, Kamperland) 
- De Wielewaal Stacaravans en Chalets (Breskens) 
- Maat Chalets (Sliedrecht) 
- Mobillux Mobilhomes (Luxemburg) 

 

• Op de plaatsen mogen enkel nieuwe chalets geplaatst worden. 
 

• De kosten voor een jaarplaats zijn € 3.816,00.  
Exclusief toeristenbelasting, voorschotten, vastrecht, stroom, verbruik en     

internetabonnement. 

• De kosten voor een seizoenplaats zijn € 3.074,00. 
Exclusief toeristenbelasting, voorschotten, vastrecht, stroom, verbruik en 
internetabonnement. 
 

• Aansluitkosten voor het chalet zijn € 3.932,50 inclusief modem. 
 

• De aanleg van de plaats dient verzorgd te worden door Hoveniersbedrijf Piet Wisse. 
U kunt met hen contact opnemen voor een offerte. Contact: Zuidweg 4, 4363 SG 
Aagtekerke, tel: 0118586050. 

 



 

 

Dealers chalets 

  

 
 

• De Bergjes Chalets en Stacaravans 
Schaapsbrug 2a 

6089 NB Heibloem 
Tel. (0031)-0475-495079 

E-mail: info@bergjes.nl 
Internet: www.bergjes.nl 

 

 
 

• De Bergjes Chalets en Stacaravans 
Nieuweweg 6 

4493 PS Kamperland 
Tel. (0031)-630393477 of (0031)-0475-495079 

Email: info@bergjes.nl 
Internet: www.bergjes.nl 

 

 
 

• De Wielewaal Stacaravans en Chalets 
Deltahoek 1 

4511 PA Breskens 
Tel. (0031)-0117-381492 

E-mail: info@dewielewaalcaravans.nl 
Internet: www.dewielewaalcaravans.nl 

 

 
 

• Maat Chalets 
Lelystraat 95 

3364 AH Sliedrecht 
Tel. (0031)-0184-411933 

E-mail: verkoop@maatchalets.nl 
Internet: www.maatchalets.nl 

 

 
 

• Caravancentrum Oranjezon 

De Roterij 40 
4328 BA Burgh-Haamstede 

Tel. (0031)-0118-591990 
E-mail: info@oranjezonbv.nl 

Internet: www.oranjezonbv.nl 
 

 
 

• Mobillux Mobilhomes 
 Kounenhaff 1  

L-9838 EISENBACH Luxemburg 
Tel. 00352-929464  

E-Mail: info@mobillux.lu 
          Internet: www.mobillux.nl 

 
 

• Arcabo (showroom) 
Elkerzeeseweg 45c 

4322 NA Scharendijke 
Tel. 06-23030980 

Email: info@zeeuwsechalets.nl 
Internet: www.zeeuwsechalets.nl 

 

 
 

• Arcabo 
Rollecate 39 

7711 GG Nieuwleusen 
Tel. (0031)- 0529-760666 
Internet: www.arcabo.nl 
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Parkreglement chalets 
 

Op ons terrein kunt u jaarplaatsen en seizoenplaatsen huren voor een chalet. Al deze 
plaatsen zijn voorzien van aansluitingen voor kabel tv, gas, water licht en riolering. De 
stroomaansluiting is 16 Amp. 3200 Watt. De huurders van de plaatsen kunnen gebruik 

maken van alle voorzieningen die op het park aanwezig zijn. 
 

Voor prijzen kunt u contact met ons opnemen 
via info@deboomgaard.info of 0118-571377. 

 
Op de jaarplaatsen zijn de volgende regels van toepassing: 

 
CHALET: 

• Het chalet staat op het vakantiepark voor rekening en risico van de eigenaar. 

• Per chalet worden twee huisdieren toegestaan. 

• De chalets mogen uitsluitend bewoond worden door gezinnen. 

• Per chalet mogen maximaal zes personen overnachten. 

• Het chalet mag maximaal vier weken per jaar aan derden worden verhuurd. Indien u van 
deze gelegenheid gebruik maakt, wordt er eenmalig € 70,00 per seizoen in rekening 
gebracht. Onderhuurders moeten zich bij aankomst melden bij de receptie met een 
schriftelijke toestemming van de eigenaar van het chalet. 

• Bij het chalets mogen geen extra bijzettenten geplaatst worden.  

• Het verschuldigde stageld moet voor 1 mei van het jaar waarop de rekening betrekking heeft 
worden voldaan. De rekening wordt u tijdig toegezonden. 

 
PARK: 

• Na 23.00 uur heerst er op het park algehele stilte. Wij verzoeken u daarom om tussen 23.00 
en 7.00 uur enkel in noodgevallen met de auto het terrein op te rijden. 

• De maximaal toegestane snelheid op het park is 10 km per uur. Brommers/motors moeten 
geduwd worden.  

• Honden zijn alleen aangelijnd op het park toegestaan. U dient uw hond buiten het park of op 
het honden uitlaatveld uit te laten. Hondenpoep graag direct opruimen!. 

• Voetballen mag men alleen op het daarvoor bestemde voetbalveld, niet tussen de chalets en 
caravans. 

• Zachte muziek is tussen 09.00 en 23.00 uur toegestaan , dank aan de buren! 

• Barbecueën is tot 22.30 uur toegestaan, mits er een volle emmer water naast de barbecue 
staat (barbecueën is niet toegestaan bij harde wind). Open vuur is verboden! 

• Het is verboden om met geopende flessen/blikjes drank over straat te lopen. 
 

 

Voor overige voorwaarden is het reglement van RECRON van toepassing.  
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