
RECREATIEPARK ‘T LOO
CHALETS AAN ‘T WATER



»  Unieke locatie in Noord-Brabant

»  Vakantiewoning aan het water

»  Eigen jachthaven

»  Prachtige fiets- en wandelroutes

»  Twee horecagelegenheden

»  Animatie in de zomer

LUXE VAKANTIECHALETS 
Aan de rand van ‘Recreatiepark ’t Loo’, waar volop aandacht is voor groen 
en water, is ruimte gemaakt voor 42 prachtige, luxe vakantiechalets, vele 
met uitzicht op het water. De chalets zijn volledig naar eigen inzicht in te 
richten. 



PARKFACILITEITEN 
Het park is gelegen aan de Kraaijenbergse Plassen in een prachtige water-
rijke omgeving nabij Cuijk, Beers en Nijmegen. De Kraaijenbergse Plassen 
vormen een uitgestrekt plassengebied van ruim 450 ha en staan in directe 
verbinding met de Maas. Een deel van de plassen is of wordt ingericht voor 
recreatie (o.a. zeilen, duiken, surfen, vissen en wandelen). Het park en de 
chalets zijn goed bereikbaar via de weg én via het water. 

Recreatiepark ‘t Loo bestaat naast het nieuwe chaletpark uit een camping, 
jachthaven, watersport-winkel en horeca. 

»  Airtrampoline

»  Bootverhuur

»  Fietsverhuur

»  Haven

»  Internet

»  Jeu-de-boules

»  Recreatieplas

»  Animatieteam 

»  2 restaurants

»  Snackbar

»  Speeltuin

»  Sport-/speelveld

»  Tafeltennis

»  Vissen

»  Wasserette

»  Watersport

»  Zwemstrand

RECREATIEPARK ‘T LOO



HET CHALETPARK 
Uw eigen chalet aan het water! Geniet volop van watersport met een eigen 
ligplaats voor de deur. Het nieuwe chaletpark wordt ontwikkeld in de 
oranje cirkel op de plattegrond. Er is ruimte voor 42 luxe vakantiechalets 
waarbinnen drie verschillende modellen worden gerealiseerd.

De afmetingen van de huurplaatsen zijn 250 - 300 m2. U kunt dus niet 
alleen een groot chalet laten plaatsen maar ook genieten van een heerlijk 
ruime tuin. Er kunnen chalets tot 70 m2 geplaatst worden. Elke koper heeft 
de mogelijkheid het chalet volledig naar eigen inzicht in te richten.

Het chaletpark is onderdeel van Recreatiepark ‘t Loo. U kunt dus van alle 
faciliteiten en activiteiten van het recreatiepark gebruik maken.



UW EIGEN CHALET AAN HET WATER! 
Speciaal voor dit plan zijn drie typen chalets ontwikkeld: Aqualodge, 
Beachhouse en Landhouse. De types variëren in afmetingen, ontwerp en 
prijs. De chalets zijn zo ontworpen dat u zich in een waar vakantiehuis 
waant. Het chalet wordt ingegraven, waardoor deze geheel gelijkvloers is. 
Er is gekozen voor hoge raampartijen wat veel ruimte en licht geeft. U kunt 
de chalets naar eigen voorkeur inrichten. 

De chalets worden geplaatst op grote huurkavels tot 300 m2. Daarbij heeft 
u de mogelijkheid voor een aanlegsteiger voor uw boot. De chalets worden 
zon- en watergericht geplaatst.  

Wij hebben voor Duntep uit Staphorst gekozen als samenwerkingspartner 
omdat zij bekend staan om kwaliteit en hoogwaardige chaletbouw. De 
uiteindelijke verkoop loopt direct via Duntep. Om een goede indruk te krijgen 
is het de moeite waard om een bezoek te brengen aan het showmodel op 
ons park.

1. AQUALODGE

2. BEACHHOUSE

3. LANDHOUSE



AQUALODGE
Het waterchalet Aqualodge is een luxe, modern en kwalitatief goed afgewerkt 
chalet met een plat verspringend dak. Dit waterchalet is het grootste chalet 

in de reeks en is voorzien van alle gemakken die u wenst. De Aqualodge is 
standaard voorzien van een interne opbergruimte en een veranda van 15 m2. 

De woonkamer en de keuken hebben een plafondhoogte van 2.80 m met hoge 
raampartijen zodat u kunt genieten van het mooie uitzicht over het water.

2 slaapkamers

Vanaf € 153.575,- incl. BTW€
18,50 x 4,25 / 4.95 m

84 m2m2

SPECIFICATIES



BEACHHOUSE
Dit luxe waterchalet is een modern ingerichte chalet compleet met 

overdekt terras en interne berging. Eenmaal binnen in dit tijdloze chalet 
verbaast u zich over de zee aan ruimte en lichtinval. 

De inrichting van het chalet kunt u helemaal naar uw eigen hand zetten.

2 slaapkamers

Vanaf € 136.890,- incl. BTW€
15,50 x 4,25 m

66 m2m2

SPECIFICATIES



LANDHOUSE
Dit chalet heeft een lessenaars dak als kenmerk. De grote ramen en 

schuifpui zitten aan de hoge zijde waardoor u veel licht en 
ruimte zal ervaren. 

De inrichting van het chalet kunt u helemaal naar uw eigen hand zetten.

2 slaapkamers

Vanaf € 129.995,- incl. BTW€
13,50 x 4,25 m

58 m2m2

SPECIFICATIES



INRICHTING NAAR WENS
Alle waterchalets worden door Duntep opgeleverd met een luxe inrichting. 
De chalets worden voorzien van alle gemakken en comfort. Zo is het chalet 
uitgerust met een keuken (4 pits RVS gastoestel, afzuigkap, koelkast met 
vriesvak, vaatwasser, combi magnetron en rolgordijnen). 

Ook stroomt het zonlicht de woonkamer binnen door de grote raampartijen 
(2,5 m hoog, kunstof kozijnen) en een schuifpui aan de voorzijde. 
Vervolgens maakt de ruime betegelde badkamer met hangtoilet, ruime 
douche en luxe badmeubel het comfortabele huisgevoel helemaal af.  

De slaapkamers zijn voorzien van boxspringbedden en opbergkasten. 
Standaard uitgevoerd met CV HR ketel, extra geïsoleerde wanden en HR 
++ glas.

Van de keuken, overgordijnen, laminaatvloer, badkamertegels en wanden 
kunt u zelf de kleur bepalen. U heeft keuze uit een ruim assortiment.

U kunt uit 3 typen tuinen kiezen. Hierin kan rekening worden gehouden 
met uw persoonlijke wensen.



Het chalet wordt turnkey opgeleverd met een compleet aangelegde tuin. U 
kunt kiezen uit een standaardtuin, een comforttuin of een luxe tuin. Allen 
eventueel geschikt voor huisdieren.

TUINEN
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