
VAKANTIEPARK SCHOUWENDUIN
Luxe recreatieviLLa’s op een unieke 
top-Locatie in Burg-Haamstede
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als recreatiebouwer zie ik mijn klanten graag genieten in een 

maatwerkchalet van top-klasse. kwaliteit, betrouwbaarheid en 

innovatie zijn dan ook de thema’s waar we voor gaan bij top 

totaal. ik ga er vanuit dat u – net als ik – graag het beste 

van het beste wilt. met die instelling startte ik 20 jaar geleden 

als kleine ondernemer top totaal. inmiddels ben ik gezegend 

met een team van meer dan 40 vakbekwame medewerkers, 

die met éénzelfde gedrevenheid jaarlijks meer dan 100 top-

chalets produceren.

om u absolute top-kwaliteit op alle onderdelen te garanderen, 

kies ik er als ondernemer voor alles - van fundering tot stof-

fering, alsook de plaatsing en het onderhoud - in eigen beheer 

uit te voeren. dit unieke top totaal concept onderscheidt ons 

van anderen en heeft top totaal de positie van marktleider in 

de nederlandse sector opgeleverd. als klant profiteert u van 

het feit dat al uw wensen aan één loket gerealiseerd kunnen 

worden. u wordt volledig ontzorgd. 

op ons productieterrein in kootwijkerbroek laten wij u als klant 

graag ‘ruiken en proeven’ hoe het er bij top aan toegaat en 

kunt u diverse showmodellen bekijken. We attenderen u op alle 

aspecten die de aankoop van een maatwerkchalet met zich 

meebrengt. We stimuleren een grondige oriëntatie en eerlijke 

vergelijking met anderen, zodat u een gefundeerde keuze kunt 

maken en niet voor verrassingen komt te staan.

is zorgeloos genieten uw top-

prioriteit? dan nodig ik u graag 

uit, samen te gaan voor een 

chalet van top-kwaliteit!

richard van den top,
eigenaar / directeur top totaal.

ZORgElOOS 
RECREëREN?
TOP-PRIORITEIT!

COlOFON
deze concept-brochure over vakantiepark schouwenduin 

is een uitgave van top totaal en tevens door top totaal 

samengesteld. 

In deze concept-brochure geven wij u voorlopige 
informatie over Vakantiepark Schouwenduin. 
Deze informatie kan dus nog wijzigen.

Hoewel deze concept-brochure met zorg is samengesteld, 

kan aan de inhoud van deze concept-brochure geen 

rechten worden ontleend. alleen de definitieve 

overeenkomsten en afspraken zijn bindend. 

top totaal | grote muntweg 5

3774 Bs  kootwijkerbroek

0342-443016 | verkoop@toptotaal.nl | www.toptotaal.nl
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het park

lUxE RECREATIE
VIllA’S OP EEN 
TOP-lOCATIE

de kop van schouwen wordt vaak aangeduid als het meest 

mooie deel van nederland. met zijn bossen, duinen, stranden 

en zee zijn er voldoende natuurelementen om hier volop te 

genieten van de rust, ruimte en het water. maar dat is nog niet 

alles! Want in dit deel van nederland mag men zich gemiddeld 

per jaar verheugen op 2000 zonuren, en dat is het hoogste 

gemiddelde van nederland.

even buiten Burgh-Haamstede, ligt vakantiepark schouwenduin. 

met bovengenoemde feiten in het achterhoofd, hoeft het gebied 

nauwelijks verdere introductie. combineer deze natuurlijke 

schoonheid met de schoonheid van een luxe top-vakantiewoning 

en u brengt alle kwaliteiten bij elkaar voor jarenlang eindeloos 

genieten.

HET gROENE PARK
in deze omgeving werd in de tachtiger jaren het ‘groene’ 

vakantiepark schouwenduin aangelegd met als basis, groen, 

ruimte en privacy. Het gebied van 8,5 hectare geeft op dit mo-

ment ruimte aan 40 chalets op kavels van ongeveer 400 m² 

(waarvan er 10 verhuurd worden) en 78 campingplaatsen. de 

campingplaatsen zullen verdwijnen en deze grond zal omgevormd 

worden tot een luxe duinpark waar ongeveer 50 recreatie-

woningen op ruime kavels van ongeveer 400m2 geplaatst kunnen 

worden. de exclusieve ligging op de kop van schouwen, de 

ruimte, het prachtige groen (waar de bomen al 40 jaar groeien 

en dus hun schoonheid van de seizoenen kunnen etaleren), 

privacy en de keuze voor een top vakantiewoning van hoge 

kwaliteit brengen alle ingrediënten samen voor het ultieme ge-

nieten in uw eigen vakantiewoning.
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UW EIgEN VAKANTIEWONINg

Op ruime kavels pachtgrond 

komen recreatiewoningen 

van het type Quadro

(p.3)
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plattegrond

PlATTEgROND PARK
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PARKKOSTEN

Jaarlijkse canon pacht  
•	Vanaf 350 m²
•	afhankelijk van kavel grootte en op 

basis langdurige erfpacht

Jaarkosten 2019
Betaling per maand of kwartaal  

park- en servicekosten 
•	onderhoud en snoeien park
•	onderhoud van de infrastructuur
•	onderhoud algemene verlichting park
•	toezicht op gehele park
•	Slagboom/entree
•	afvalverwerking
•	Maaien gras park
•	Maaien gras kavels gedurende  

hele seizoen
•	1 x per jaar snoeien van kavels
•	kosten cai/wifi/Videma

•	 indien een recreatiewoning groter is dan 55m2 of een l-vorm heeft, 
komen er extra kosten bij voor het aanvragen van een vergunning.

•	 Betaling dient te geschieden voor de eerste van de maand van elk jaar. 
het totale bedrag dient uiterlijk voldaan te zijn voor 15 december van 
ieder jaar.

•	 de huur en de park- en servicekosten worden automatisch (zonder 
aanzegging) jaarlijks per 1 januari herzien aan de hand van de cpi 
werknemersgezinnen. herziening van de prijzen vindt niet plaats, indien 
dat zou leiden tot verlaging van de laatst geldende huurprijs.

•	 de jaarlijks vaste kosten kunnen aangepast worden in verband met 
prijswijzigingen vanuit de overheid of andere betreffende instanties.

vaste kosten en heffingen*
•	riool/milieu/waterschap € 250,00
•	Vastrecht € 150,00
•	toeristenbelasting € 218,50
•	Voorschot energie/water** € 200,00

deze kosten worden opgelegd vanuit de 
gemeente en leveranciers water en elektra en
kunnen jaarlijks wijzigen of later rechtstreeks bij 
de eigenaren chalet worden opgelegd.

eindafrekening volgens meter

*

**

v.a. € 3.900,00

€ 900,00

€ 618,50 

ca. 50 recreatiewoningen 
op ruime kavels pachtgrond

RUIME KAVElS PACHTgROND

(p.3)
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in 2019 wijzigt de bestemming van vakantiepark schouwenduin 

in Burgh-Haamstede. Het huidige campingdeel zal dan trans-

formeren naar een luxe duinpark. de complete infrastructuur 

zal worden vernieuwd en de uitstraling zal aansluiten bij de 

mooie duinomgeving van de “kop van schouwen”. 

lUxE DUINVIllA’S
op ruime kavels pachtgrond zullen ca. 50 recreatiewoningen, 

variërend van 55 tot 75 m² komen van het type Quadro. 
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oMgeVing

UlTIEM ZEEUWS gENIETEN!
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DIVERSE MOgElIjKHEDEN
naast de geweldige omgeving van bos, strand, duinen en zee biedt 

de overbuurman ‘Het Lapje’ aanvullend nog meer indoor-vertier 

voor zowel jong als oud. een warme bakker en een kleine 

supermarkt bevinden zich op loopafstand, net als het centrum 

van Burgh-Haamstede op 2,5 km.

RUST, RUIMTE, OMgEVINg, PRIVACy EN 
PERSOONlIjKHEID
de eigenaren dennis en Jiska voshart bevestigen het gevoel: 

“mensen komen hier voor rust, ruimte en de geweldige omgeving 

van bos, strand, duinen en zee in combinatie met een stukje 

persoonlijkheid van ons park. ons uitgangspunt is om gasten 

optimaal te laten genieten. de kleinschaligheid van het park 

biedt naast privacy de mogelijkheid tot voldoende persoonlijke 

aandacht. in de eeterij of op ons terras ontvangen we onze gasten 

graag voor een hapje en een drankje en in de ruimte bij de 

eeterij is er voor de jeugd gelegenheid om te tafeltennissen, 

biljarten, tafelvoetballen of darten.”

de omgeving is een paradijs voor de actieve recreant. Bos, 

duinen, weiden en strand maakt dat er eindeloos gelegenheid 

is voor wandelen, fietsen en diverse watersporten. op het park 

zelf is er een sportveld voor volleybal, voetbal of korfbal en 

speeltoestellen voor de kleinsten. verder zijn er in de omgeving 

diverse attracties en evenementen.

voor de ‘rustige genieter’ biedt de kop van schouwen een heerlijke 

omgeving met brede stranden en een prachtige omgeving om 

weg te dromen in dat bijzondere gevoel van vrijheid. vakantiepark 

schouwenduin biedt door de kleinschaligheid, de persoonlijkheid 

en de ruime kavels rust en ruimte. voor gezinnen met of zonder 

kinderen, maar ook voor senioren een geweldige plek voor 

mensen die graag dagelijks in de omgeving van de woelende 

zee willen genieten.

Het kleinschalige vakantiepark schouwenduin biedt gezelligheid 

en persoonlijkheid door een eeterij met terras, waar regelmatig 

eetavonden georganiseerd worden of waar u terecht kunt voor 

een drankje aan de bar of een heerlijke maaltijd.

de historische stadjes zoals Zierikzee en veere, de landelijke dorpjes 

en de imposante deltawerken zijn geweldig. op overbrugbare 

afstand zijn er ook dagtrips mogelijk naar steden als middelburg, 

goes of rotterdam en naar ons buurland België voor een dagje 

antwerpen, Brugge of gent.

EIgEN EETERIj MET TERRAS

Gezelligheid en persoonlijkheid 

door een Eeterij met terras

(p.3)
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UW WONINg gEbOUWD MET PASSIE
de medewerkers van top totaal zetten zich iedere dag in om 

uw vakantie- en mantelzorgwoning te bouwen alsof ze er zelf 

in gaan wonen. uw woning wordt gebouwd onder optimaal 

geconditioneerde omstandigheden en met de beste materialen. 

alles geënt op kwaliteit en duurzaamheid. top-woningen zijn 

op alle onderdelen van een ongeëvenaarde kwaliteit. Bij elk 

detail denken wij na of het precies dat is wat u wenst en of het 

die functionaliteit biedt die u verlangt.

HET TOP TOTAAlCONCEPT ONTZORgT U 
VOllEDIg!
met het unieke top totaalconcept bouwt u zorgeloos. samen 

geven wij invulling aan het gewenste ontwerp, waarbij wij elk 

detail onder de loep nemen. in deze fase leggen we de basis 

voor een woning waar u jarenlang in kunt genieten. tijdens de 

uitvoering bent u welkom om een kijkje te komen nemen. Wij 

waarderen uw betrokkenheid en begrijpen de belangstelling 

voor uw nieuwe woning. u communiceert via één aanspreekpunt, 

zonder administratieve rompslomp en zonder afstemming met 

derden. Wij verzorgen alles. als enige bouwer verzorgt top 

totaal alles in eigen beheer: ontwerp, bouw, inrichting, transport, 

plaatsing en service. ons top totaalconcept draagt ertoe bij 

dat u als klant uw wensen en vragen via één persoon kenbaar 

maakt en wij alles naar wens uitvoeren.

gEEN ONAANgENAME VERRASSINgEN 
ACHTERAF
Het top totaalconcept maakt de aanschaf van uw woning 

helder en transparant. onze duidelijke en redelijke prijsstelling 

voorkomt dat u achteraf wordt geconfronteerd met bijkomende 

kosten en onaangename verrassingen.

TOP-KWAlITEIT OP ElK ONDERDEEl
Wij bouwen uw woning van ontwerp tot oplevering volledig in 

eigen beheer. dit biedt u een garantie in top-kwaliteit op elk 

onderdeel. kiezen voor top totaal betekent kiezen voor pas-

send maatwerk en het gebruik van innovatieve materialen en 

technieken. Het resultaat is een hoogwaardige en duurzame 

woning die ons een leidende positie verschaft op de neder-

landse markt. daar zijn we trots op en wij doen er alles aan die 

positie te behouden.

ENERgIEbESPAREND EN MIlIEUbEWUST
innovatieve comfortoplossingen zorgen voor een optimale 

beheersing van het binnenklimaat. in de zomer is uw top-

vakantiewoning heerlijk koel en in de winter behaaglijk warm. 

moderne energiezuinige systemen en slimme bouwtechnieken 

leveren een hoge bijdrage aan een laag energieverbruik. top 

totaal kwam als eerste met het ‘chalet van de toekomst’ met 

moderne klimaatoplossingen.

ElKE TOP-WONINg 
IS VOllEDIg MAATWERK

een top-vakantiewoning ontwerpen we samen, waarbij u 

uw wensen kenbaar maakt en wij die wensen omzetten naar 

onderhoudsarme en energiebesparende oplossingen. 

ook geven we tips en dragen ideeën aan die bijdrage aan een 

hoger comfort, of zaken die minder voor de hand liggen, maar 

wel van essentieel belang zijn om de hoogste kwaliteit in 

duurzaamheid en comfort te behalen. Zoals het gebruik van 

energiebesparende maatregelen, de gewenste isolatiewaarde, 

of mogelijke regelgeving die landelijk of lokaal van toepassing 

is. ook adviseren wij u in materiaaltoepassingen die levens-

bestendig, duurzaam en onderhoudsarm zijn.
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top totaal concept
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WIlT U MEER ZIEN? WWW.TOPTOTAAl.Nl
•	 verschillende voorbeelden met veel foto’s
•	 alles over top totaal 
•	 en nog veel meer nuttige informatie

FOTO’S EN INFORMATIE VAN DIT PROjECT?
scan de code met uw telefoon of ga naar
www.toptotaal.nl/vs

INDElINg MODEl QUADRO 55 M²

*Prijzen af fabriek en incl. BTW. In deze modelwoning zijn diverse opties verwerkt 
die nog niet zijn meegenomen in deze prijs. Prijswijzigingen en tekst- of drukfouten 
voorbehouden.

QUADRO 55 M² € 87.250,-*

Zie “standaard uitvoering” voor meer informatie 

InclusIef
•	 duurzaam en energiezuinig uitgevoerd 1

MODEl INCl. WERKZAAMHEDEN OP lOCATIE

modeL op 55 m²

InclusIef 
•	 kavel uitgraven (t.p.v. recreatiewoning)
•	 transport/plaatsen en aansluiten
•	 onderafzetting
•	 tuininrichting, incl. afvoer h.w.a.  

zie ook tuinplan (stelpost € 5.500,-)

€ 102.995,-

Berging 2x3 m¹

transport, plaatsen, onderafzetting, 
voorbereiding grond

€ 5.995,-

€ 1.995,-

2

PRIjS MODEl ZOAlS UITgEVOERD

InclusIef
•	 verdiepte kozijnen en luxe schuifpui
•	 blokelement excl. haard
•	 verhoogde dakconstructie t.p.v. woonkamer 

met extra bovenlichten in kozijnen
•	 PVc vloerafwerking en stoffering
•	 screen tpv schuifpui
•	 schuifdeur in de wand t.p.v. badkamer
•	 spuitwerk wanden en plafond
•	 luxe keuken met diverse opties
•	 inloopdouche

exclusIef
•	 interieur en accessoires
•	 electrische lamellen overkapping (€ 9.950,-)
•	 6 zonnepanelen (€ 3.950,-)
•	 airco, 1 unit, warm en koud (€ 2.950,-)

€ 134.890,-

3

afmeting 12,25 x 4,50

modeL op 55 m²

MODEl 
QUADRO
SCHOUWENDUIN

•	duurzaam en energiezuinig uitgevoerd
•	verzwaard en verduurzaamd top chassis
•	platdak
•	netto plafondhoogte 2300mm
•	extra dikke binnenwandbeplating
•	Buitenbekleding: red cedar staand / keralit staand
•	kunststof kozijnen met Hr++ glas
•	geïsoleerde binnenwanden
•	elektrische verwarming met boiler
•	Luxe keuken voorzien van Bosch inbouwapparatuur
•	complete badkamer met grohe kranen
•	geïntegreerd schuifwand -kastensysteem
•	Wanden afgewerkt met vlies / vinylbehang
•	vlakke binnendeuren
•	en nog een aantal onderscheidende punten!

STANDAARD UITVOERINg

•	triple glas
•	Warmtepomp en/of zonnepanelen
•	verhoogde dakconstructie t.p.v. woonkamer met 

extra bovenlichten in kozijnen
•	netto plafondhoogte 2400mm
•	aanbouw op maat (2 delen uitgevoerd)
•	Blokelement wit naast schuifpui
•	schuifpui met lage instap
•	Luxe doorkijkhaard t.p.v. blokelement
•	apart toilet
•	extra slaapkamer
•	elektrische vloerverwarming
•	gietvloer in badkamer
•	inloopdouche
•	Luxe paneel- en/of glasdeuren binnen
•	gespoten wanden en/of plafonds
•	onderhoudsarme vlonder (antislip)
•	draaibare lamellen overkapping
•	Berging in stijl van het chalet
•	stoffering, meubels en woonaccessoires
•	Zonwering / horren
•	en nog vele andere opties!

MOgElIjKE OPTIES

•	spiegelbeeld zonder meerprijs
•	prijswijzigingen voorbehouden
•	prijzen inclusief BtW

deze indeling dient als voorbeeld. alle indelingen zijn gespiegeld 

zonder meerprijs te leveren. uw indeling is afhankelijk van de locatie 

en persoonlijke wensen. alles is in overleg mogelijk.

ontwerp uw eigen woning met Floorplanner.nl. dit is een product 

waar u op eenvoudige wijze uw eigen indeling kan maken.

floor planner

UW EIgEN INDElINg

“Indeling naar wens en op maat?

Geen probleem, wij vertalen uw ideeën 

tot een volledig eigen ontwerp!” bERgINg IN STIjl
de optionele berging wordt volledig in stijl bij uw woning 

geplaatst. plaatsing is vooralsnog in de lengte tegen de 

woning aan, maar dit kan nog veranderen.

Modelwoning
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INDElINg MODEl QUADRO 55 M²

*Prijzen af fabriek en incl. BTW. In deze modelwoning zijn diverse opties verwerkt 
die nog niet zijn meegenomen in deze prijs. Prijswijzigingen en tekst- of drukfouten 
voorbehouden.

QUADRO 55 M² € 87.250,-*

Zie “standaard uitvoering” voor meer informatie 

InclusIef
•	 duurzaam en energiezuinig uitgevoerd 1

MODEl INCl. WERKZAAMHEDEN OP lOCATIE

modeL op 55 m²

InclusIef 
•	 kavel uitgraven (t.p.v. recreatiewoning)
•	 transport/plaatsen en aansluiten
•	 onderafzetting
•	 tuininrichting, incl. afvoer h.w.a.  

zie ook tuinplan (stelpost € 5.500,-)

€ 102.995,-

2

PRIjS MODEl ZOAlS UITgEVOERD

InclusIef
•	 woning in 2 delen, hierdoor extra kosten
•	 verdiepte kozijnen en luxe schuifpui
•	 triple glas
•	 blokelement excl. haard
•	 verhoogde dakconstructie t.p.v. woonkamer met 

extra bovenlichten in kozijnen
•	 apart toilet
•	 elektrische vloerverwarming
•	 PVc vloerafwerking en stoffering
•	 luxe paneeldeuren binnen
•	 schuifdeur in de wand t.p.v. badkamer
•	 spuitwerk wanden en plafond
•	 luxe keuken met diverse opties
•	 inloopdouche met hardstenen zitje en stortdouche

exclusIef
•	 interieur en accessoires
•	 berging 3x3 met diverse opties en  

koppelen (€ 13.040,-)
•	 9 zonnepanelen (€ 4.750,-)

€ 154.960,-

3

modeL op 55 m²

MODEl 
QUADRO
SCHOUWENDUIN

•	duurzaam en energiezuinig uitgevoerd
•	verzwaard en verduurzaamd top chassis
•	platdak
•	netto plafondhoogte 2300mm
•	extra dikke binnenwandbeplating
•	Buitenbekleding: red cedar staand / keralit staand
•	kunststof kozijnen met Hr++ glas
•	geïsoleerde binnenwanden
•	elektrische verwarming met boiler
•	Luxe keuken voorzien van Bosch inbouwapparatuur
•	complete badkamer met grohe kranen
•	geïntegreerd schuifwand -kastensysteem
•	Wanden afgewerkt met vlies / vinylbehang
•	vlakke binnendeuren
•	en nog een aantal onderscheidende punten!

STANDAARD UITVOERINg

•	triple glas
•	Warmtepomp en/of zonnepanelen
•	verhoogde dakconstructie t.p.v. woonkamer met 

extra bovenlichten in kozijnen
•	netto plafondhoogte 2400mm
•	aanbouw op maat (2 delen uitgevoerd)
•	Blokelement wit naast schuifpui
•	schuifpui met lage instap
•	Luxe doorkijkhaard t.p.v. blokelement
•	apart toilet
•	extra slaapkamer
•	elektrische vloerverwarming
•	gietvloer in badkamer
•	inloopdouche
•	Luxe paneel- en/of glasdeuren binnen
•	gespoten wanden en/of plafonds
•	onderhoudsarme vlonder (antislip)
•	draaibare lamellen overkapping
•	Berging in stijl van het chalet
•	stoffering, meubels en woonaccessoires
•	Zonwering / horren
•	en nog vele andere opties!

MOgElIjKE OPTIES

•	spiegelbeeld zonder meerprijs
•	prijswijzigingen voorbehouden
•	prijzen inclusief BtW

deze indeling dient als voorbeeld. alle indelingen zijn gespiegeld 

zonder meerprijs te leveren. uw indeling is afhankelijk van de locatie 

en persoonlijke wensen. alles is in overleg mogelijk.

ontwerp uw eigen woning met Floorplanner.nl. dit is een product 

waar u op eenvoudige wijze uw eigen indeling kan maken.

floor planner
WIlT U MEER ZIEN? WWW.TOPTOTAAl.Nl
•	 verschillende voorbeelden met veel foto’s
•	 alles over top totaal 
•	 en nog veel meer nuttige informatie

FOTO’S EN INFORMATIE VAN DIT PROjECT?
scan de code met uw telefoon of ga naar
www.toptotaal.nl/vs

Berging 2x3 m¹

transport, plaatsen, onderafzetting, 
voorbereiding grond

€ 5.995,-

€ 1.995,-

bERgINg IN STIjl
de optionele berging wordt volledig in stijl bij uw woning 

geplaatst. plaatsing is vooralsnog in de lengte tegen de 

woning aan, maar dit kan nog veranderen.

(p.3)
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Modelwoning
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top totaal
grote muntweg 5
3774 Bs  kootwijkerbroek

adres park
maireweg 16
4328 gr Burgh-Haamstede

e-mail: verkoop@toptotaal.nl
telefoon: 0342-443016
Website: www.toptotaal.nl

MEER INFORMATIE


