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Inhoud undefined m³
Woonoppervlakte -
Perceeloppervlakte 0 m²
Bouwjaar 2019

Gratis op vakantie voor de eigenaren;
Mooie verhuuropbrengsten;
Huisdieren toegestaan;
Zwembad aanwezig;
Op korte afstand van steden zoals Genk, 
Hasselt, Maastricht en Luik.
-

Omschrijving
Vakantie woning voor verhuur en eigen gebruik. De comfortabele vakantie appartementen in
vakantiepark Holiday Suites Houthalen-Helchteren te Limburg zijn de ideale bestemming om te ont-
stressen. U verblijft zelf gratis in uw eigen appartement en de huurder geniet tegen betaling van een
fantastisch weekend of midweek met vrienden en familie in één van onze nieuwe
vakantieappartementen.



Deze vakantiestudio's en -appartementen op Domein Hengelhoef zijn nieuw en volledig uitgerust met
alles wat u nodig heeft: een badkamer met douche en toilet, een volledig ingerichte keuken, tv en een
terras met tuinmeubilair. Er is ook een fietsenberging aanwezig.




Indeling woning 2.08:

inkom met sas, grote slaapkamer, kleine slaapkamer, badkamer 1 met douche, wc en lavabo, leefkamer 1
met keuken en eethoek met terras, leefkamer 2 met grote en kleine slaaphoek; zithoek met terras,
badkamer 2 met douche, wc en lavabo. De grote slaapkamers zijn voorzien van een tweepersoonsbed, de
kleine slaapkamers hebben een driespersoon stapelbed.




Uitstekende locatie = Gelegen op een natuurdomein van 30ha vlakbij verschillende toeristische
trekpleisters
Maximale zekerheid   = Beleg in stenen en wordt notarieel eigenaar van uw eigen vakantiewoning

Volledig zorgeloos     = Uw vastgoed wordt voor u beheerd en verhuurd.

Kwalitatief project = Geniet van volledig uitgeruste huisjes, een openluchtzwembad en de prachtige
natuur die uitnodigt tot wandelen en fietsen.




Mooie huuropbrengsten = Internationale partners als Jetair en booking.com




Omschrijving
Gratis op vakantie. Wie eigenaar is van een vakantieverblijf kan daar zeker ook zelf verblijven.

Verhuren zonder zorgen. Dankzij Holiday Suites bent u gevrijwaard van alle zorgen rond wanbetalers,
leegstand of administratie.




faciliteiten van de accomodatie:

Gratis parkeren

Gratis snelle internetverbinding (WIFI)

Zwembad, seizoensgebonden buitenbad

Bordspellen/puzzels

Televisienetwerken voor kinderen

Overdekte speeltuin voor kinderen

Huisdieren toegestaan (hond-/huisdiervriendelijk)

Rookvrij hotel

Voorzieningen van de kamer

Airconditioning

Kitchenette

Magnetron

Koelkast

Gratis toiletartikelen

Kamertypes

Rookvrije kamers

Suites

Gezinskamers




In de directe omgeving vindt u alles wat u nodig hebt om de perfecte vakantie te vieren: zwembad,
golfbaan, shopping te Genk, wandelpaden, fietspaden, wellness centra, Cultuurcentra, Bokrijk en andere
musea etc.

Diverse leuke steden binnen een half uur rijden: Genk, Hasselt, Maastricht, AKen en Luik.















Plattegrond



Locatie

op de kaart



Kantoor Lanaken (B)

Stationsstraat 109

3620 Lanaken

+32 (0)89 - 69 66 96

www.erikbessems.be

Kantoor Maastricht


Akersteenweg 25

6226 HR Maastricht

+31 (0)43 - 362 67 67

www.erikbessems.com

Kantoor Reuver


Rijksweg 37

5993 AA Reuver

+31 (0)77 - 476 92 92

www.ebml.nl

Kantoor Geleen

Rijksweg Centrum 101

6161 ED Geleen

+31 (0)46 - 458 10 10

www.erikbessems.com

Kantoor Aken (D)

Mostardstraße 19

52062 Aachen

+49 - 241 - 957 833 55

www.erikbessems.com

Erik Bessems
eb@erikbessems.nl

Will de Jonge
wdj@erikbessems.nl


