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Geachte heer, mevrouw, 

Hartelijk dank voor het aanvragen van deze informatiebrochure. 
We kunnen u met trots de mogelijkheden presenteren, zodat u uw droomchalet kan creëren 
en deze op één van onze mooie grote plaatsen kunt zetten en kunt genieten van “Zon, zee, 
strand, groen, rust, natuur & ontspanning” op Landgoed van Langeraad. 

We hebben keuze uit 6 chalets: 
Arcabo: Chalet type “Ocala”, Chalet type “Orlando”, Chalet type “Charleston” en Chalet 
type “Carlington”.
Er kunnen nog uit meer uitvoeringen gekozen worden uit de Arcabo lijn:
* Basic Woodlodge
* Basic Woodlodge CL
* Basic line
* Basic XL line
* Basic Terralodge
Hoe deze eruit zien, kunt u zien op de site van Arcabo . Hier staan ook bovenstaande 
modellen.
klik op www.arcabo.nl of gelijk naar http://www.arcabo.nl/chalets.html
De koop van chalet verloopt via Arcabo, rest regelen wij (Recreatieboerderij van 
Langeraad) voor u: vervoer chalet, zetten, stellen, aansluiten, tuin, interieur, tuinhuisje, en 
afwerking chalet, alles hoe het werkt staat in onze brochure
Eurologs waar we chalet type “Rainer” en type Recreatievilla “Avelon” in red-cederhout 
voor keuzes hebben. Hele mooie warm uitziende chalets. 

U kunt kiezen om het totaalpakket te nemen, dit betekent dat u naast de Chalet te kopen via 
ons van Arcabo of Eurolog,  de inrichting van firma “Lavoir” neemt en de tuin door “Zeeuws 
Groen” laat doen. Voorbeelden hoe dit kan zitten in de brochure, je kan de inrichting en tuin 
naar eigen inzicht en smaak veranderen, naar eigen budget 
Dit kan met de vertegenwoordigers van “Lavoir” en “Zeeuws Groen” besproken worden, we 
zullen dit verder begeleiden. 
Zowel de inrichting als de tuin kan naar eigen budget bepaald worden, van heel luxe tot wat 
er nodig is, is aan u de keuze. 
Wat ook in de mogelijkheden zit is dat je zelf de inrichting  en of de tuin naar eigen inzicht 
maakt en doet, we  adviseren wel de firma’s “Lavoir” en “Zeeuws groen” aan omdat we daar 
goede ervaring mee hebben. Het mag dus ook zelf gedaan worden, waarbij in acht wordt 
genomen dat er geen andere firma’s dan bij ons bekend een totaalpakket mag leveren. 
U doet dit zelf of via ons met  “Lavoir “ en “Zeeuws Groen” 
Wanneer het Chalet verhuurd wordt, zijn er wel voorwaarden aan inrichting en is het 
wenselijk dat de inrichting uniform is en via ons loopt. 

Er kan een schuurtje van max 3x3 bij Chalet gezet worden, keuze hiervoor is een PK 
schuurtje.(zit in brochure) 

mailto:info@recreatievanlangeraad.nl
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Het neerzetten van de Chalets is gesitueerd in een kaart, hier moet 5 meter ruimte tussen 
zitten naar een andere chalet. (schuurtje mag wel in deze vijf meter zitten van eigen chalet, 
vanaf schuurtje wel weer 5 meter naar ander chalet) Dit is wettelijk. 
Op het veld, kan wanneer dat wenselijk is nog geschoven worden met de plaats van de chalet 
(mits wettelijke kader aangehouden wordt) 

Naast de brochure hebben we Algemene & Park-voorwaarden Landgoed van Langeraad, deze 
kunnen we nasturen. 

De huur van ondergrond kan voor 20 jaar vast gelegd worden, geeft vastigheid voor de 
investering van Chalet. (dit wordt of bij de notaris vast gelegd of in onderhandse akte). 
U hoeft dit niet 20 jaar vast te leggen, termijn kan samen door ons ingevuld worden dit is een keus. 
De huur van de ondergrond kan op twee manieren voldaan worden: 

1. In jaarlijkse termijnen , deze wordt voldaan  in twee termijnen dit is voor of op vijftien
januari elk jaar of voor vijftien mei elk jaar. 

De huurprijs bedraagt de huur grond (kan jaarlijks verhoogd worden uitgangspunt is CBS 
indexcijfer) + servicekosten en belasting (deze zijn variabel). 

2. Per twintig jaar in één keer te voldoen waarvan de huurprijs bedraagt wat nu de huur
grondprijs is (exclusief servicekosten, deze zijn variabel) minus twee jaar. Dit zonder 
prijsverhoging op huur grondprijs. 

Huurprijs vindt u in tabel in de brochure, met de uitleg splitsing huurprijs grond: 
jaarplaats eerste 150 m2 plus de extra m2 als zijnde afkoopbaar en de servicekosten en 
belasting niet deze blijven variabel. 

We horen graag van u of alles duidelijk is, anders leggen we het graag mondeling aan u uit. 
En laten we u ons showmodel zien en de mooie plaatsen van ons chaletpark 
Hopen dat we u verder mogen helpen met uitzoeken van uw droomchalet 

Met vriendelijke groet, 

Peter & Astrid van Langeraad 

volg ons 
http://twitter.com/#!/VanLangeraad 
http://www.facebook.com/pages/Recreatieboerderij-van-Langeraad/239723212733576?sk=wall 

Voor alle activiteiten op Recreatieboerderij van Langeraad kijk op www.recreatievanlangeraad.nl of 
ga gelijk naar onze agenda http://www.recreatievanlangeraad.nl/agenda.html 

http://twitter.com/%23!/VanLangeraad
http://www.facebook.com/pages/Recreatieboerderij-van-Langeraad/239723212733576?sk=wall
http://www.recreatievanlangeraad.nl/
http://www.recreatievanlangeraad.nl/agenda.html
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Forellenvisvijver

Miniatuurspoortrein

Speeltuin

Start Boer’nbosgolf

Begin wandelpaden

Bruggetje naar tennis & onderdeel Boer’nlandpad

Populierenbos (ca. 26ha)

Bos-/tuinterras ‘t Ofj e

Voorbeeldbak escargots

Systeem palingkweken

Minicamping

Boerenboscamping

RECEPTIE/winkeltje
* streekproducten
* visspullen (forel)
* gerookte paling, zalm(forel), makreel en zalm
* afh alen consumpties bos/tuinterras ‘t Ofj e

Barbecuehuisje

Opslag & kantine SMSK

Mini Boer’nbosgolf kinderen

Milieustraat

Toiletgebouw (geen toiletpapier aanwezig)

Toiletten Terras ‘t Ofj e
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Openingstijden:

Vanaf pasen t/m eind september zijn wij geopend op de volgende tijden:
maandag t/m zaterdag: van 9.00uur-12.00uur en van 13.00uur-17.00uur
zondag:    van 10.00uur-12.00uur

Van oktober t/m pasen zijn wij geopend op de volgende tijden:
woensdag en zondag: gesloten
overige dagen:   van 9.00uur-12.00uur

w w w . r e c r e a t i e v a n l a n g e r a a d . n lw w w . r e c r e a t i e v a n l a n g e r a a d . n l



Tarieven Chaletpark Landgoed van Langeraad 2018 

Alle kavels zijn minimaal 150 m² . De prijsopbouw van de huur kavel is voor het jaar 2018 is als volgt: 

1. Jaarplaats 150 m² € 1.275,- 

2. Extra m² meer dan 150 m² € 1,75,- per m²

Tarief is inclusief : * Eigenaar (gezin met thuiswonende kinderen); * Een parkeerplaats op 
uw kavel, geschikt voor één auto; * 16 Ampère elektra aansluiting; * Wateraansluiting 
* Rioolaansluiting * CAI / Kabeltelevisie aansluiting * Gasaansluiting (eerst flessen gas , na
de 15de Chalet word alles op het gasnet aangesloten) 

3. Bijkomende jaarlijkse kosten:
Verbruik water per m³ , verbruik elektra per KwH , verbruik gas per m ³ 
. Worden per jaar aan u doorberekend. 

Servicekosten € 1.170,- 

In de servicekosten zitten o.a: 
* Waterschapslasten, Verontreinigingsheffingen, Afvalverwijdering, Cai + Internet,
Vergoeding Park management incl gebruik bos/wandelpaden 

Niet inbegrepen kosten: 

Toeristen belasting of Forensenbelasting:

-* A-forfait afgerond € 220,- per standplaats: kampeermiddel op permanente plaatsen 
waarbij de standplaats niet ter beschikking wordt gesteld voor de volgtijdige 
plaatsing van verschillende kampeermiddelen. Kamperen voor eigen gebruik.
- B-forfait afgerond € 350,- per standplaats, kampeermiddel op een permanente 
plaats die door exdeploitant of eigenaar ervan gedurende meer dan 30 dagen al 
dan niet aaneengesloten in het belastingjaar verhuurd wordt en waarbij de 
standplaats niet ter beschikking wordt gesteld voor de volgtijdige plaatsing van 
verschillende kampeermiddelen

.
- Forensenbelasting deze wordt door Gemeente Schouwen-Duiveland berekend (hier kan voor
gekozen worden.

Er wordt of toeristenbelasting geheven of Forensenbelasting, wanneer wij goed zijn 
voorgelicht nooit beiden. 



* Tuin standaard bijhouden € 500,-( gehele jaar gras gemaaid, er wordt in het voorjaar 1x
gespoten tegen onkruid waar het kan, niet bij bloemenperken en de vaste planten (in overleg), 
alleen onder de struiken en bestrating en er wordt twee keer de heggen geknipt), u kunt dit ook 
zelf doen. Wanneer uitgebreid de tuin bijgehouden moet worden wordt offerte voor u 
opgemaakt(evt extra snoeien beplanting 2x, onkruidvrij houden paden, onkruidvrij houden 
bordes, onkruidvrij houden gazon, 1 x bemesten en afvoer van vrijgekomen groenafval)  Er 
kunnen afspraken gemaakt worden wat u zelf doet en wat u uit wil besteden. 

* Hond € 75,-, Tweede hond € 35,-

* tweede auto € 50,- wel op parkeerterrein.

* 1 keer schoonmaken buitenkant Chalet € 175,- , kunt u zelf doen.

* Winter klaarmaken chalet, water eraf en leidingen doorspuiten met lucht € 150,- , kunt u zelf
doen 

* Grof vuil ( naar rato verrekend), kunt u ook zelf naar milieustraat Zierikzee brengen.

* Chemisch afval (naar rato verrekend), kunt u ook zelf wegbrengen milieustraat Zierikzee

*Gasten die blijven overnachten in uw chalet betalen per overnachting, ook uit huis wonende
kinderen zien wij als gasten. De tarieven zijn als volgt: 
€ 4,- per overnachting p.p. excl. toeristenbelasting of € 75,- voor een heel seizoen p.p. 
Zie verder uitleg Parkvoorwaarden 2018
Kinderen onder de 2 jaar gratis.

* Onderverhuur loopt altijd via Recreatieboerderij van Langeraad



Huur kavel 2018 in euro's 
Totaal m2 Totaal huur  

kavel 2018 
in euro's 

Plaats 1 304 2714 
Plaats 2 331 2761 
Plaats 3 488 3036 
Plaats 4 382 2851 
Plaats 5 311 2684 
Plaats 6 442 2957 
Plaats 7 359 2810 
Plaats 8 428 2932 
Plaats 9 463 2993 
Plaats 10 407 2894 
Plaats 11 346 2787 
Plaats 12 390 2865 
Plaats 13 390 2865 
Plaats 14 374 2837 
Plaats 15 413 2905 
Plaats 16 250 2620 
Plaats 17 343 2782 
Plaats 18 431 2936 
Plaats 19 497 3051 
Plaats 20 477 3017 
Plaats 21 305 2717 
Plaats 22 263 2642 
Plaats 23 294 2696 
Plaats 24 150 2445 
Plaats 25 348 2792 
Plaats 26 288 2687 
Plaats 27 169 2478 
Plaats 28 174 2488 
Plaats 29 331 2762 
Plaats 30 266 2648 
Plaats 31 275 2664 
Plaats 32 163 2467 
Plaats 33 228 2581 
Plaats 34 224 2574 
Plaats 35 501 3058 
Plaats 36 399 2880 
Plaats 37 190 2515 
Plaats 38 234 2593 
Plaats 39 385 2857 
Plaats 40 213 2555 
Plaats 41 262 2641 
Plaats 42 271 2657 
Plaats 43 383 2852 
Plaats 44 356 2806 
Plaats 45 336 2771 
Plaats 46 
Plaats 47 401 2884 
Plaats 48 268 2651 
Plaats 49 308 2721 
Plaats 50 281 2675 

De prijzen huur kavel zijn exclusief toeristenbelasting of forensenbelasting. 
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- Arcabo Type Ocala € 1.350,- 
Type Orlando € 1.750,- 
Type Charleston € 1.950,- 
Type Carlington € 3.550,- 

Weelweg 3 
4321 AH Kerkwerve 
Bgg: 06-21624026 
E-mail: info@recreatievanlangeraad.nl 
www.recreatievanlangeraad.nl 

Eenmalige kosten voor het plaatsen van chalet op Chaletpark Landgoed van Langeraad. 

1. Kosten notaris om huurovereenkomst vast te leggen € 750,- 
Dit kan ook met een onderhandse akte € 100,- 

2.Transportkosten: 

Hierbij is inbegrepen een transport per semidieplader of eurodieplader, ontheffing 
transportbegeleiding en waar nodig tweede begeleider (Carleston & Carlington)  
De Carlington komt in twee delen. AVC/CMR verzekerd transport. 
-Eurologs Type Chalet Rainer & Type Recreatievilla Avelon is transport in prijs inbegrepen 

 3.Plaatsen en stellen chalet en aansluiten aan nutsvoorzieningen onder caravan: 
Geplaats en gesteld met tractor en extra man (wanneer er een hijskraan nodig is om chalet op plaats 
te zetten zal deze doorberekend worden naar rato deze prijs is als het met de tractor gaat) 
Enkele chalet Arcabo: 
Zetten, stellen, rondom dicht zetten, aankoppelen nutsvoorzieningen dit voor de prijs van € 2.350,- 
Dubbelchalet Arcabo: 
Zetten, stellen, rondom dicht zetten, aankoppelen nutsvoorzieningen dit voor de prijs van € 2.850,- 
Eurologs Type Chalet Rainer en Type Recreatievilla Avelon wordt op de plaats opgebouwd, plaatsen 
van chalet zitten in offerte, alleen en aansluiten zijn de kosten 750,- euro. 

4. Eenmalige bijdrage aan de kosten van vervanging en vernieuwing infrastructuur :
Gasnetwerk (netwerk wordt na 15 Chalets aangelegd), verhogen elektra naar 16 Amp en vernieuwen 
aardlekkers, aanleggen van internet, het verlengen van CAI, water en afvoer. 
Bijdrage is 2.200,-euro deze worden in twee keer aan u gefactureerd. 
€ 1.200,- bij oplevering chalet en € 1.000,- bij aanleg en aansluiting gasnetwerk. 

5. Er wordt een Wifinetwerk aangelegd voor heel de camping, om dit aan te leggen word er
eenmalig 125,- euro in rekening gebracht, u krijgt hiervoor een unieke code zodat u op het wifinet 
kan. Jaarlijkse kosten zitten in huur van de plaats. 

mailto:info@recreatievanlangeraad.nl
http://www.recreatievanlangeraad.nl/


Kerkwerve  

Geachte mijnheer, mevrouw, 

Het chalet Orlando 1100x400  op plaats 1 van onze Boerenboscamping is te 
koop. Op de standaardprijs van de Orlando zijn bij deze chalet verschillende 
opties aangepast deze in offerte meegenomen.Deze prijs is een richtprijs als 
nieuwwaarde, we kunnen deze nu voor een vriendelijker prijs 
aanbieden.Vraag ernaar als u komt kijken in ons showmodel
Alle prijzen zijn inclusief 21 % BTW 

Verkoopprijzen: 

Orlando 1100x400 B 

Opties: 

€ 48.700,00 

Buitenwerk 

Houten regel onderzijde € 240,00 

afstand terug (cm) = 6 

Keuken 

Nodig voor aansluiting magnetron: Wandcontactdoos € 110,00 

Nodig voor aansluiting magnetron: Aparte groep € 85,00 

Vaatwasser volledig geïntegreerd excl. aansluiting € 995,00 

Nodig voor aansluiting vaatwasser: Wandcontactdoos € 110,00 

Nodig voor aansluiting vaatwasser: Aansluiting water op riool € 185,00 

Nodig voor aansluiting vaatwasser: Aparte groep € 85,00 

Nodig voor aansluiting vaatwasser: Plaatsing € 95,00 

Badkamer 

Douchebak 80 x 120 met tegelplateau  i.p.v. standaard € 465,00 

Slaapkamer groot 

Bed 160 x 200 i.p.v. 140 x 200 € 211,00 

Slaapkamer groot 

Schuifkastenwand ipv standaard 

Slaapkamer klein 

2 x bed 80 x 200 + hogekast 



Algemeen 

CV HR ketel Intergas 45m² excl.kinderslaapkamer € 4.800,00 

Garderobe met haken 16 mm € 150,00 

Gordijn roede RVS € 195,00 

Totaal opties: € 7.726,00 

Totaalprijs inclusief 21% BTW € 56.426,00 

Vertrouwende hiermee naar uw genoegen te hebben gehandeld, en zien uw 
reactie met belangstelling tegemoet. 

Inmiddels verblijven wij met vriendelijke groeten, 

 Met vriendelijke groet, 

 Peter en Astrid van Langeraad 

 Weelweg 3 

 4321 AH Kerkwerve 

 Tel.: 06 - 216 24 026 

 E-mail: info@recreatievanlangeraad.nl 

 www.recreatievanlangeraad.nl  

mailto:info@recreatievanlangeraad.nl
www.recreatievanlangeraad.nl


Ocala

Binnen een buitengewoon 
buitengevoel...
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Standaard Erker



Uiteraard biedt het model Ocala méér mogelijkheden dan alleen die van instapmodel. Ga maar na: dit 
basismodel mobiele bungalow biedt een royale standaardbreedte van 3.70 meter. Een oase aan variaties. 
Zowel in afmeting als uitvoering. Plus een aantrekkelijk accent op comfort.

Onweerstaanbaar is de ruime schuifpui aan de zijkant, een inspirerende overgang van buiten naar binnen 
en andersom. De Ocala verwelkomt u als gastvrije bron van jarenlang vakantieplezier. Een instapper die 
zich héél lang als trouwe metgezel op vakantie zal ontpoppen.

Luifel Cottage



Ocala 1000x370, middenkamer luifel

Arcabo weet al jaren dat een goed begin het halve werk is. En dat begin 
ligt besloten in ons unieke productieproces. Daarom hebben we jarenlang 
geinvesteerd in hi-tech productiefaciliteiten voor uw mobiele bungalows 
of cottages. De innovatieve productiefaciliteiten van Arcabo zijn de meest 
vooraanstaande in Europa binnen het segment van chaletbouw.
Op basis van een gloednieuw, hi-tech en grotendeels geautomatiseerd  
productieproces is de selectie, assemblage en afwerking van zelfs het  
kleinste detail in uw mobiele bungalow of cottage gewaarborgd.
Niets wordt aan het toeval overgelaten, alles staat in dienst van een perfect 
eindproduct, uw toekomstige vakantie- en recreatieplezier!

bezoek www.arcabo.nl
Arcabo Stacaravans BV, Meelsloot 1, 7711 GH Nieuwleusen, tel. 0529-488900

Woonkamer
	 	vinyl	vloerbedekking,	kleur	naar	

keuze
overgordijnen	naar	keuze
schouw
3	x	dwcd
extra	wcd
plafoniere
luxe	verlichting
vinyl	behang	naar	keuze
cai	aansluiting
schuifpui
openslaande	deuren
serre
	kachel

Keuken
keukenblok	met	bovenkasten
nis	voor	koelkast
inbouwkoelkast	met	vriesvak
koelvries	combinatie
combi	magnetron
vaatwasser
eenhendelmengkraan
afzuigkap
badgeiser

	 	4	pits	kookplaat	met	vonk-
ontsteking
plafoniere

	 	vinyl	vloerbedekking	naar	
keuze

	 	dwcd
	 	rolgordijn
	 	CV

Douche
	 	90	x	90	douche	cabine
	 	105	x	80	douche	cabine
	 	120	x	80	douche	cabine
	 	badmeubel	met	onderkast,	

spiegel	en	verlichting
		vrijhangend	toilet
		afneembare	vinylwanden

	 	volledig	betegelde	badkamer
		plafoniere

	 	mechanische	afzuiging
	 	wcd

Ouderslaapkamer
	 	vinyl	vloerbedekking
	 	luxe	overgordijnen	naar	keuze
	 	boxspring	bed	140	x	200
	 	boxspring	bed	160	x	200
	 	boxspring	bed	180	x	200
	 	2	x	hogekast	met	bovenkast
	 	schuifdeurkast
	 	plafoniere
	 	nachtkastjes
	 	dwcd

Kinderslaapkamer
	 	vinyl	vloerbedekking
	 	overgordijnen	naar	keuze
	 	2	x	80	x	200	boxspringbedden
	 	stapelbed
	 	kajuitopstelling
	 	2	x	bovenkast
	 	2	x	dwcd
	 	plafoniere

Ramen en deuren
	 	kunststof	witte	kozijnen	kantel	kiep
	 	gekleurde	kozijnen
	 	dubbelglas
	 	dubbelglas	met	roede
	 	gefigureerd	glas	in	de	badkamer
	 	schuipui
	 	openslaande	deuren
	 	luiken	(optisch)	zichtzijde

Binnenwanden
	 	dubbele	binnenwanden
	 	plaatmateriaal	met	behang
	 	woonkamer	behangen	naar	keuze
	 	plafond
	 	in	punt	oplopend	naar	260	mm
	 	witte	structuurplafond

Dak
	 	puntdak
	 	stalen	dakpanplaat
	 	andere	dakbedekkingen	in	overleg
	 	isolatie	110	mm
	 	goot	160	mm	met	regenafvoeren
	 	inpandige	goot
	 	verbrede	overstek
	 	inbouwverlichting	in		

verbrede	goot

Chassis/vloer
	 	stalen	U.P.E	gecoat	in	zinkfosfos-

faat	80	mu
	 	vloerplaat	underlayment
	 	vloerisolatie	50	mm
	 	vloerisolatie	110	mm
	 	water/gasleiding	geïsoleerd		

in	vloer

Buitenwanden
	 	Volkern	kunststof
	 	Arcawood	onderhoudsarme	plank
	 	totale	wanddikte	84	mm,		

50	mm	isolatie
	 	totale	wanddikte	124	mm,		

90	mm	isolatie
	 	spouw	20	mm
	 	buitenlampaansluiting

=	standaard									 =	optioneel

Ocala 1100x370, 3 slaapkamers

Ocala 1300x370

Ocala 900x370

Prioriteit voor productie

Creatief in kwaliteit

Stel zelf 
uw mobiele 

bungalow samen, 
de mogelijkheden 
zijn onbegrensd!
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Orlando

Een betaalbare en daardoor bereikbare 
‘vakantiestek’ voor jong en oud…
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Standaard Design



De Orlando gevat in enkele trefwoorden? Strak en degelijk afgewerkt. En staat u eenmaal binnen? Dan 
verbaast u zich over de royale ruimte in een bungalow die uitblinkt in duurzaamheid. Al na één dag 
bewoning is Orlando uw vertrouwde vakantiewoning.

Oogstrelend is de kenmerkende bouwvorm van de Orlando. In een enkele handomdraai zet u daarmee 
zowel de indeling als de optimale benutting van de vloeroppervlakte naar uw creatieve hand. Een 
betaalbare en daardoor bereikbare ‘vakantiestek’ voor jong en oud.
Dit vakantieavontuur begint met het aan ons vertellen van uw wensen. En de ‘eindbestemming’? Uw eigen 
Orlando, 100% op maat, waar u maar wilt.

Luifel Cottage



bezoek www.arcabo.nl
Arcabo Stacaravans BV, Meelsloot 1, 7711 GH Nieuwleusen, tel. 0529-488900

Orlando standaard

Orlando luifel

Orlando veranda

Arcabo weet al jaren dat een goed begin het halve werk is. En dat begin 
ligt besloten in ons unieke productieproces. Daarom hebben we jarenlang 
geinvesteerd in hi-tech productiefaciliteiten voor uw mobiele bungalows 
of cottages. De innovatieve productiefaciliteiten van Arcabo zijn de meest 
vooraanstaande in Europa binnen het segment van chaletbouw.
Op basis van een gloednieuw, hi-tech en grotendeels geautomatiseerd  
productieproces is de selectie, assemblage en afwerking van zelfs het  
kleinste detail in uw mobiele bungalow of cottage gewaarborgd.
Niets wordt aan het toeval overgelaten, alles staat in dienst van een perfect 
eindproduct, uw toekomstige vakantie- en recreatieplezier!

Woonkamer
	 	vinyl	vloerbedekking,	kleur	naar	

keuze
overgordijnen	naar	keuze
schouw
3	x	dwcd
extra	wcd
plafoniere
luxe	verlichting
vinyl	behang	naar	keuze
cai	aansluiting
schuifpui
openslaande	deuren
serre
	kachel

Keuken
keukenblok	met	bovenkasten
nis	voor	koelkast
inbouwkoelkast	met	vriesvak
koelvries	combinatie
combi	magnetron
vaatwasser
eenhendelmengkraan
afzuigkap
badgeiser

	 	4	pits	kookplaat	met	vonk-
ontsteking
plafoniere

	 	vinyl	vloerbedekking	naar	
keuze

	 	dwcd
	 	rolgordijn
	 	CV

Douche
	 	80	x	80	douche	cabine
	 	90	x	90	douche	cabine
	 	120	x	80	douche	cabine
	 	badmeubel	met	onderkast,	

spiegel	en	verlichting
			vrijhangend	toilet

	 	afneembare	vinylwanden
	 	volledig	betegelde	badkamer
	 	plafoniere
	 	mechanische	afzuiging
	 	wcd

Ouderslaapkamer
	 	vinyl	vloerbedekking
	 	luxe	overgordijnen	naar	keuze
	 	boxspring	bed	140	x	200
	 	boxspring	bed	160	x	200
	 	boxspring	bed	180	x	200
	 	2	x	hogekast	met	bovenkast
	 	schuifdeurkast
	 	plafoniere
	 	nachtkastjes
	 	dwcd

Kinderslaapkamer
	 	vinyl	vloerbedekking
	 	overgordijnen	naar	keuze
	 	2	x	80	x	200	boxspringbedden
	 	stapelbed
	 	kajuitopstelling
	 	2	x	bovenkast
	 	2	x	dwcd
	 	plafoniere

Ramen en deuren
	 	kunststof	witte	kozijnen	kantel	kiep
	 	gekleurde	kozijnen
	 	dubbelglas	met	roede
	 	gefigureerd	glas	in	de	badkamer
	 	schuipui
	 	openslaande	deuren
	 	luiken	(optisch	)

Binnenwanden
	 	dubbele	binnenwanden
	 	plaatmateriaal	met	behang
	 	woonkamer	behangen	naar	keuze
	 	plafond	in	punt	oplopend		

naar	270		mm
	 	witte	structuurplafond

Dak
	 	puntdak
	 	stalen	dakpanplaat
	 	andere	dakbedekkingen	in	overleg
	 	isolatie	110	mm
	 	goot	160	mm	met	regenafvoeren
	 	inpandige	goot
	 	verbrede	overstek
	 	inbouwverlichting	in		

verbrede	goot

Chassis/vloer
	 	stalen	U.P.E	gecoat	in	zinkfosfos-

faat	80	mu
	 	vloerplaat	underlayment
	 	vloerisolatie	50	mm
	 	vloerisolatie	110	mm
	 	water/gasleiding	geïsoleerd		

in	vloer

Buitenwanden
	 	Volkern	kunststof
	 	Arcawood	onderhoudsarme	plank
	 	totale	wanddikte	84	mm,		

50	mm	isolatie
	 	totale	wanddikte	124	mm,		

90	mm	isolatie
	 	spouw	20	mm
	 	buitenlampaansluiting

=	standaard									 =	optioneel

Prioriteit voor productie

Orlando serre

Creatief in kwaliteit

Stel zelf 
uw mobiele 

bungalow samen, 
de mogelijkheden 
zijn onbegrensd!
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Royaal in ruimte, 
inschikkelijk naar uw indeling

Charleston
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Standaard Boerderij



De Charleston? Een klassieker uit het assortiment van Arcabo, paradepaardje op veel recreatieterreinen, recreatief 
bewoond door uiterst tevreden levensgenieters. De Charleston steelt de show door z’n ronde vormen, zoals in de 
rustieke toogramen en de uitnodigende voorpui.

Deze esthetische elementen promoveren deze middenmaat bungalow tot een oase aan rust, openheid en helderheid. 
Hoe de sfeer van de Charleston te vangen in woorden? De vele tevreden eigenaren zullen zeker allemaal een lofuiting 
kiezen die aansluit bij één van deze drie woorden: romantisch, nostalgisch en klassiek.
De ruimte in de Charleston voegt zich probleemloos naar uw specifieke wensen. En gelooft u ons: er staan u héél wat 
vierkante meters tot uw beschikking. Ons advies als u thuiskomt in uw eigen Charleston? Schuif de ruime pui met een 
eenvoudige beweging open en laat het landschap lommerrijk toe in uw leven…

L-chalet Cottage



Charleston 1100x430 Charleston 1100x400Charleston veranda

Charleston 1080x488

Charleston 1200x460

Arcabo weet al jaren dat een goed begin het halve werk is. En dat begin 
ligt besloten in ons unieke productieproces. Daarom hebben we jarenlang 
geinvesteerd in hi-tech productiefaciliteiten voor uw mobiele bungalows 
of cottages. De innovatieve productiefaciliteiten van Arcabo zijn de meest 
vooraanstaande in Europa binnen het segment van chaletbouw.
Op basis van een gloednieuw, hi-tech en grotendeels geautomatiseerd  
productieproces is de selectie, assemblage en afwerking van zelfs het  
kleinste detail in uw mobiele bungalow of cottage gewaarborgd.
Niets wordt aan het toeval overgelaten, alles staat in dienst van een perfect 
eindproduct, uw toekomstige vakantie- en recreatieplezier!

Prioriteit voor productie

bezoek www.arcabo.nl
Arcabo Stacaravans BV, Meelsloot 1, 7711 GH Nieuwleusen, tel. 0529-488900

Woonkamer
	 	vinyl	vloerbedekking,	kleur	naar	

keuze
overgordijnen	naar	keuze
schouw
3	x	dwcd
extra	wcd
plafoniere
luxe	verlichting
vinyl	behang	naar	keuze
cai	aansluiting
schuifpui
openslaande	deuren
serre

	 	kachel

Keuken/hal
keukenblok	met	bovenkasten
nis	voor	koelkast
inbouwkoelkast	met	vriesvak
koelvries	combinatie
combi	magnetron
vaatwasser
eenhendelmengkraan
afzuigkap
badgeiser

	 	4	pits	kookplaat	met	vonk-
ontsteking
plafoniere

	 	vinyl	vloerbedekking	naar	
keuze

	 	dwcd
	 	rolgordijn
	 	vinyl	behang	naar	keuze

CV

Douche
	 	80	x	80	douche	cabine
	 	90	x	90	douche	cabine
	 	120	x	80	douche	cabine
	 	badmeubel	met	onderkast,	

spiegel	en	verlichting
	 	vrijhangend	toilet
	 	afneembare	vinylwanden
	 	volledig	betegelde	badkamer
	 	plafoniere
	 	mechanische	afzuiging
	 	wcd

Ouderslaapkamer
	 	vinyl	vloerbedekking
	 	luxe	overgordijnen	naar	keuze
	 	boxspring	bed	140	x	200
	 	boxspring	bed	160	x	200
	 	boxspring	bed	180	x	200
	 	2	x	hogekast	met	bovenkast
	 	schuifdeurkast
	 	plafoniere
	 	nachtkastjes
	 	dwcd

Kinderslaapkamer
	 	vinyl	vloerbedekking
	 	overgordijnen	naar	keuze
	 	2	x	80	x	200	boxspringbedden
	 	stapelbed
	 	kajuitopstelling
	 	2	x	bovenkast
	 	2	x	dwcd
	 	plafoniere

Ramen en deuren
	 	kunststof	witte	kozijnen	kantel	

kiep
	 	gekleurde	kozijnen
	 	dubbelglas	met	roede
	 	gefigureerd	glas	in	de	badkamer
	 	schuifpui
	 	openslaande	deuren
	 	luiken	(optisch	)

Binnenwanden
	 	dubbele	binnenwanden
	 	plaatmateriaal	met	behang
	 	woonkamer	behangen	naar	keuze
	 	plafond	schuin	oplopend		

naar	255	mm
	 	witte	structuurplafond

Dak
	 	puntdak
	 	stalen	dakpanplaat
	 	andere	dakbedekkingen	in	overleg
	 	isolatie	110	mm
	 	goot	160	mm	met	regenafvoeren
	 	inpandige	goot
	 	verbrede	overstek
	 	inbouwverlichting	in		

verbrede	goot

Chassis/vloer
	 	stalen	U.P.E	gecoat	in	zinkfosfos-

faat	80	mu
	 	vloerplaat	underlayment
	 	vloerisolatie	50	mm
	 	vloerisolatie	110	mm
	 	water/gasleiding	geïsoleerd		

in	vloer

Buitenwanden
	 	Volkern	kunststof
	 	Arcawood	onderhoudsarme	plank
	 	totale	wanddikte	84	mm,		

50	mm	isolatie
	 	totale	wanddikte	124	mm,		

90	mm	isolatie
	 	spouw	20	mm
	 	buitenlampaansluiting

=	standaard								 =	optioneel

Creatief in kwaliteit

Stel zelf 
uw mobiele 

bungalow samen, 
de mogelijkheden 
zijn onbegrensd!
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Rust, luxe 
en een weids uitzicht...

Carlington
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Veranda Country



Het eerste wat u opvalt bij het betreden van het model Carlington is de geboden ruimte. Dit verdient het 
predikaat ‘royaal & riant’ dubbel en dwars. De inrichting, indeling en uitvoering van deze bungalow ligt in uw 
hand, zegt u het maar. 

Een logeervertrek of een met daglicht gevulde erker? Een extra ruime badkamer of een comfortabel 
kookeiland? U zegt het en wij tekenen het. Het enige waar we niet aan tornen is het rustieke karakter van 
de Carlington, al vele jaren een gewilde topper in ons assortiment. Geniet nu in rust en luxe van een weids 
uitzicht op uw vakantielandschap.

Erker Cottage



Arcabo weet al jaren dat een goed begin het halve werk is. En dat begin 
ligt besloten in ons unieke productieproces. Daarom hebben we jarenlang 
geinvesteerd in hi-tech productiefaciliteiten voor uw mobiele bungalows 
of cottages. De innovatieve productiefaciliteiten van Arcabo zijn de meest 
vooraanstaande in Europa binnen het segment van chaletbouw.
Op basis van een gloednieuw, hi-tech en grotendeels geautomatiseerd  
productieproces is de selectie, assemblage en afwerking van zelfs het  
kleinste detail in uw mobiele bungalow of cottage gewaarborgd.
Niets wordt aan het toeval overgelaten, alles staat in dienst van een perfect 
eindproduct, uw toekomstige vakantie- en recreatieplezier!

bezoek www.arcabo.nl
Arcabo Stacaravans BV, Meelsloot 1, 7711 GH Nieuwleusen, tel. 0529-488900

Woonkamer
	 	vinyl	vloerbedekking,	kleur	naar	

keuze
overgordijnen	naar	keuze
schouw
3	x	dwcd
extra	wcd
plafoniere
luxe	verlichting
vinyl	behang	naar	keuze
cai	aansluiting
schuifpui
openslaande	deuren
serre

Keuken/hal
keukenblok	met	bovenkasten
nis	voor	koelkast
inbouwkoelkast	met	vriesvak
koelvries	combinatie
combi	magnetron
vaatwasser
eenhendelmengkraan
afzuigkap
badgeiser

	 	4	pits	kookplaat	met	vonkont-
steking
plafoniere

	 	vinyl	behang	naar	keuze
	 	vinyl	vloerbedekking	naar	keuze
	 	dwcd
	 	rolgordijn
	 	CV

Douche
	 	80	x	80	douche	cabine
	 	90	x	90	douche	cabine
	 	120	x	80	douche	cabine
	 	badmeubel	met	onderkast,	

spiegel	en	verlichting
	 	vrijhangend	toilet
	 	afneembare	vinylwanden
	 	volledig	betegelde	badkamer
	 	plafoniere
	 	mechanische	afzuiging
	 	wcd

Ouderslaapkamer
	 	vinyl	vloerbedekking
	 	luxe	overgordijnen	naar	keuze
	 	boxspring	bed	140	x	200
	 	boxspring	bed	160	x	200
	 	boxspring	bed	180	x	200
	 	2	x	hogekast	met	bovenkast
	 	schuifdeurkast
	 	plafoniere
	 	nachtkastjes
	 	dwcd

Kinderslaapkamer
	 	vinyl	vloerbedekking
	 	overgordijnen	naar	keuze
	 	2	x	80	x	200	boxspringbedden
	 	stapelbed
	 	kajuitopstelling
	 	2	x	bovenkast
	 	2	x	dwcd
	 	plafoniere

Ramen en deuren
	 	kunststof	witte	kozijnen	kantel	kiep
	 	gekleurde	kozijnen
	 	dubbelglas	met	roede
	 	gefigureerd	glas	in	de	badkamer
	 	schuipui
	 	openslaande	deuren
	 	luiken	(optisch	)

Binnenwanden
	 	dubbele	binnenwanden
	 	plaatmateriaal	met	behang
	 	woonkamer	behangen	naar	keuze
	 	plafond	schuin	oplopend		

naar	255	mm
	 	witte	structuurplafond

Dak
	 	puntdak
	 	stalen	dakpanplaat
	 	andere	dakbedekkingen	in	overleg
	 	isolatie	50	mm
	 	isolatie	110	mm
	 	goot	160	mm	met	regenafvoeren
	 	inpandige	goot
	 	verbrede	overstek
	 	inbouwverlichting	in		

verbrede	goot

Chassis/vloer
	 	stalen	U.P.E	gecoat	in	zinkfosfos-

faat	80	mu
	 	vloerplaat	underlayment
	 	vloerisolatie	50	mm
	 	vloerisolatie	90	mm
	 	water/gasleiding	geïsoleerd		

in	vloer

Buitenwanden
	 	Volkern	kunststof
	 	Arcawood	onderhoudsarme	plank
	 	totale	wanddikte	84	mm
	 	totale	wanddikte	124	mm,		

90	mm	isolatie
	 	spouw	20	mm
	 	buitenlampaansluiting

=	standaard								 =	optioneel

Carlington 850x800

Carlington 980x610

Carlington 960x730

Carlington 1000x610

Prioriteit voor productie

Creatief in kwaliteit

Stel zelf 
uw mobiele 

bungalow samen, 
de mogelijkheden 
zijn onbegrensd!
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PRIJSLIJST STANDAARD MODELLEN

ARCABO STACARAVANS B.V.

Meelsloot 1
7711 GH Nieuwleusen

Telefoon:
Fax:

0529-488900
0529-488909

www.arcabo.nl
info@arcabo.nl

Website:
E-mail

Ocala
Naam Opp. Slk Verkoopprijs
Ocala 800x370 A 27,4 1 32.150,00
Ocala 900x370 B 31,8 2 35.350,00
Ocala 1000x370 B 36,2 2 37.900,00
Ocala 1100x370 B 40,7 2 41.600,00
Ocala 1100x370 C 40,7 3 43.000,00

Orlando
Naam Opp. Slk Verkoopprijs
Orlando 800x400 A 29,6 1 41.650,00
Orlando 900x400 B 34,4 2 44.800,00
Orlando 1000x400 B 39,2 2 46.700,00
Orlando 1100x400 B 44,0 2 48.700,00
Orlando 1200x400 B 48,0 2 49.900,00
Orlando 1300x400 B 52,0 2 51.900,00
Orlando 1400x400 B 56,0 2 53.800,00

Charleston
Naam Opp. Slk Verkoopprijs
Charleston 900x400 A 36,0 2 49.800,00
Charleston 1000x400 A 40,0 2 51.500,00
Charleston 1100x400 A 44,0 2 54.200,00
Charleston 1200x400 A 48,0 2 56.750,00
Charleston 1300x400 A 52,0 2 58.750,00
Charleston 1400x400 A 56,0 2 61.150,00
Charleston 900x430 B 38,7 2 51.650,00
Charleston 1000x430 B 43,0 2 53.650,00
Charleston 1100x430 B 47,3 2 55.850,00
Charleston 1200x430 B 51,6 2 58.050,00
Charleston 1300x430 B 55,9 2 59.600,00
Charleston 1400x430 B 60,2 2 62.000,00
Charleston 900x460 C 41,4 2 53.200,00
Charleston 1000x460 C 46,0 2 55.650,00
Charleston 1100x460 C 50,6 2 58.150,00
Charleston 1200x460 C 55,2 2 60.900,00
Charleston 1300x460 C 59,8 2 63.250,00
Charleston 1400x460 C 64,4 2 66.050,00
Charleston 900x490 D 44,1 2 54.800,00
Charleston 1000x490 D 49,0 2 57.650,00
Charleston 1100x490 D 53,9 2 60.500,00
Charleston 1200x490 D 58,8 2 63.750,00
Charleston 1300x490 D 63,7 2 66.900,00
Charleston 1400x490 D 68,6 2 70.100,00

Alle prijzen zijn incl 21% BTW, af fabriek Fouten en prijswijzigingen dealer in deze lijst
voorbehouden, prijzen hierboven zijn richtprijzen

De werking van het maken van uw droomchalet gaat als volgt, wij brengen u in contact met
vertegenwoordiger van Arcabo.

Deze gaat met u uw droomchalet maken, tekenenen en maken voor u.
U verteld uw wensen welk type u wilt en wat uw wensen zijn en hij verwoord dit in een voorstel,

offerte voor u.
Vertegenwoordiger heeft actuele prijzen van dit moment.

U krijgt wanneer u een chalet koopt ook gewoon de factuur en garantie van Aecabo.
Het maken van uw droomchalet verloopt via Arcabo, de rest op de plaats via ons.



PRIJSLIJST STANDAARD MODELLEN

ARCABO STACARAVANS B.V.

Meelsloot 1
7711 GH Nieuwleusen

Telefoon:
Fax:

0529-488900
0529-488909

www.arcabo.nl
info@arcabo.nl

Website:
E-mail

Charleston DeLuxe
Naam Opp. Slk Verkoopprijs
Charleston DeLuxe 900x400 A 36,0 2 57.500,00
Charleston DeLuxe 1000x400 A 40,0 2 59.250,00
Charleston DeLuxe 1100x400 A 44,0 2 62.100,00
Charleston DeLuxe 1200x400 A 48,0 2 64.750,00
Charleston DeLuxe 1300x400 A 52,0 2 66.850,00
Charleston DeLuxe 1400x400 A 56,0 2 69.350,00
Charleston DeLuxe 900x430 B 38,7 2 59.400,00
Charleston DeLuxe 1000x430 B 43,0 2 61.500,00
Charleston DeLuxe 1100x430 B 47,3 2 63.850,00
Charleston DeLuxe 1200x430 B 51,6 2 66.150,00
Charleston DeLuxe 1300x430 B 55,9 2 67.800,00
Charleston DeLuxe 1400x430 B 60,2 2 70.300,00
Charleston DeLuxe 900x460 C 41,4 2 61.050,00
Charleston DeLuxe 1000x460 C 46,0 2 63.550,00
Charleston DeLuxe 1100x460 C 50,6 2 66.200,00
Charleston DeLuxe 1200x460 C 55,2 2 69.050,00
Charleston DeLuxe 1300x460 C 59,8 2 71.500,00
Charleston DeLuxe 1400x460 C 64,4 2 74.400,00
Charleston DeLuxe 900x490 D 44,1 2 62.700,00
Charleston DeLuxe 1000x490 D 49,0 2 65.600,00
Charleston DeLuxe 1100x490 D 53,9 2 68.600,00
Charleston DeLuxe 1200x490 D 58,8 2 71.950,00
Charleston DeLuxe 1300x490 D 63,7 2 75.200,00
Charleston DeLuxe 1400x490 D 68,6 2 78.500,00

Carlington DeLuxe
Naam Opp. Slk Verkoopprijs
Carlington DeLuxe 800x610 A 48,8 2 67.850,00
Carlington DeLuxe 900x610 A 54,9 2 73.750,00
Carlington DeLuxe 1000x610 A 61,0 2 80.200,00
Carlington DeLuxe 1100x610 A 67,1 2 87.700,00
Carlington DeLuxe 1200x610 A 73,2 2 94.800,00
Carlington DeLuxe 800x730 B 58,4 2 75.950,00
Carlington DeLuxe 900x730 B 65,7 2 82.750,00
Carlington DeLuxe 1000x730 B 73,0 2 88.400,00
Carlington DeLuxe 1100x730 B 80,3 2 96.650,00
Carlington DeLuxe 1200x730 B 87,6 2 102.250,00

Alle prijzen zijn incl 21% BTW, af fabriek Fouten en prijswijzigingen dealer in deze lijst
voorbehouden, prijzen hierboven zijn richtprijzen

De werking van het maken van uw droomchalet gaat als volgt, wij brengen u in contact met
vertegenwoordiger van Arcabo.

Deze gaat met u uw droomchalet maken, tekenenen en maken voor u.
U verteld uw wensen welk type u wilt en wat uw wensen zijn en hij verwoord dit in een 

voorstel,
offerte voor u.

Vertegenwoordiger heeft actuele prijzen van dit moment.
U krijgt wanneer u een chalet koopt ook gewoon de factuur en garantie van Aecabo.

Het maken van uw droomchalet verloopt via Arcabo, de rest op de plaats via ons.





Artikel Omschrijving Verkoop 
prijzen 
incl. BTW 

Berging zonder vloer 2,00 x 2,00 meter PK 126 € 3.932 
Berging zonder vloer 2,50 x 2,00 meter PK 127 € 4.160 
Berging zonder vloer 3,00 x 2,00 meter PK 128 € 4.386 
Berging zonder vloer 2,00 x 2,00 meter Brandwerend PK 129 € 4.689 
Berging zonder vloer 2,50 x 2,00 meter Brandwerend PK 130 € 4.915 
Berging zonder vloer 3,00 x 2,00 meter Brandwerend PK 131 € 4.992 

Weelweg 3 
4321 AH Kerkwerve 
Tel: 06-21624026 
E-mail: info@recreatievanlangeraad.nl 
www.recreatievanlangeraad.nl 

Bergingen 2018 

De Standaard bergingen zonder vloer zijn Standaard uitgevoerd met: 
Watervaste binnen beplating 9 mm 
Kunststof houtstructuur buiten bekleding dubbel rabat,diverse kleuren, standaard kleuren zijn 
Wit, Crème, Sand, Klei & Licht Blauw (is prijs op gebaseerd, andere kleuren hebben meerprijs)  

Kunstof deurkozijn wit met dubbelglas 
Witte aluminium goot met witte regenbuis 

Stalen dakpanplaten,kleur Antraciet 

Op geimpregneerde houten onderbalk met transport blokken 

mailto:info@recreatievanlangeraad.nl
http://www.recreatievanlangeraad.nl/


De Standaard bergingen met vloer en stalen Frame zijn Standaard uitgevoerd met: 
Watervaste binnen beplating 9 mm 
Kunststof houtstructuur buiten bekleding dubbel rabat,diverse kleuren, standaard kleuren zijn 
Wit, Crème, Sand, Klei & Licht Blauw (is prijs op gebaseerd, andere kleuren hebben meerprijs)  

Kunstof deurkozijn wit met dubbelglas Witte aluminium goot met witte regenbuis 

Stalen dakpanplaten kleur Antraciet 
Houten vloer met balklaag verwerk in stalen Gegalvaniseerd Frame 

Berging met vloer op stalen Frame 2,00 x 2,00 meter PK 132 € 4.386 
Berging met vloer op stalen Frame 2,50 x 2,00 meter PK 133 € 4.689 
Berging met vloer op stalen Frame 3,00 x 2,00 meter PK 134 € 5.091 
Berging met vloer op stalen frame 3,00 x 3,00 meter PK150 € 6.525 
Berging met vloer op stalen frame 3,00 x 3,00 meter de luxe PK 153 € 6.800 

Berging met vloer op stalen Frame 2,00 x 2,00 meter brandwerend PK 136 € 5.218 
Berging met vloer op stalen Frame 2,50 x 2,00 meter brandwerend PK 137 €  5.520 
Berging met vloer op stalen Frame 3,00 x 2,00 meter brandwerend PK 138 € 5.747 

Optie's
Standaard isolatie : wanden / dak PK 139 € 265 
Hoogwaardige isolatie : wanden / dak PK 140 € 378 
Extra raamkozijn 90x90 cm wit PK 141 € 680 
Extra raamkozijn 90x90 cm renoliet kleur PK 142 € 756 
Deurkozijn met deur in renoliet kleur ( standaard wit ) PK 143 € 265 
tuindeuren kleur wit of creme 160 x 200 cm I.P.V standaard deur 90x200 PK 151 € 1.043 
Extra tuindeuren kleur wit of creme 160 x 200 cm PK 152    € 1.852 
Aluminium goten in antraciet kleur ( standaard wit ) PK 144  € 151 

Overstek Reneliet kleur met ingelegde zinken goten per m2 oppervlakte PK 146   € 95 
Stroom pakket: Lasdoos- stopcontact schakelaar-TL verlichting . PK 147 € 277 
Buitenlamp in schuur geschakeld PK 148 € 151 
Extra stopcontact in schuur per stuk PK 149 € 110 
Leisteenrand aan de onderkant rondom per ml PK 150 € 35 
Andere kleuren dan standaardkleuren meer prijs van € 450,- 

Prijzen zijn incl 21% Btw vanaf fabriek, het vervoeren en plaatsen behoren tot de mogelijkheid : Vervoer 

175 euro incl Btw, plaatsen wordt per uur afgerekend tractor/man + extra man € 95 per uur. 

Wanneer er een kraan nodig is om berging te plaatsen, of rijplaten moeten worden gehuurd wordt dit 

na rato doorberekend. 

Er wordt voor elke berging die besteld wordt eerst een offerte afgegeven, deze prijzen zijn 

indicatie,zodat we de juiste maat, kleur en opties voor u bestellen en de juiste prijs kunnen 

geven. 

Fouten en prijswijzigingen dealer in deze lijst voorbehouden, 

Met vriendelijke groet, 

Peter & Astrid van Langeraad 

 volg ons 
http://twitter.com/#!/VanLangeraad 
http://www.facebook.com/pages/Recreatieboerderij-van-Langeraad/239723212733576?sk=wall 

Voor alle activiteiten op Recreatieboerderij van Langeraad kijk op www.recreatievanlangeraad.nl of 
ga gelijk naar onze agenda 

Interesse in een mooi chalet, kom kijken bij ons, kijk voor informatie  op onze site 
www.recreatievanlangeraad.nl, u bent welkom in ons showmodel.

 Nieuwsgierig: bel ons of mail ons 

http://twitter.com/%23%21/VanLangeraad
http://www.facebook.com/pages/Recreatieboerderij-van-Langeraad/239723212733576?sk=wall
http://www.recreatievanlangeraad.nl/
http://www.recreatievanlangeraad.nl/Brochure%20Landgoed%20van%20Langeraad.pdf


1 



2 

RECREATIEVILLA  AVALON 



2 

Alle prijzen zijn incl 21% BTW, af fabriek 
De werking van het maken van uw droomchalet gaat als volgt, wij brengen u in contact met 
vertegenwoordiger van Eurologs.
Deze gaat met u uw droomchalet bedenken, maken, tekenenen.
U verteld uw wensen welk type u wilt en wat uw wensen zijn en hij verwoord dit in een voorstel, offerte 
voor u.
Vertegenwoordiger heeft actuele prijzen van dit moment.
U krijgt wanneer u een chalet koopt ook gewoon de factuur en garantie van Eurologs.
Het maken van uw droomchalet verloopt via Eurologs, de rest op de plaats via ons.



Weelweg 3 
4321 AH Kerkwerve 
Tel: 0111-412547  
E-mail: info@recreatievanlangeraad.nl 
www.recreatievanlangeraad.nl 

     ZEEUWSCH GROEN 
TUINAANLEG-ONDERHOUD EN BESTRATING 

 standaard tuinaanleg 
 Landgoed van Langeraad 

*Uitgraven cunetten en verdelen uitgekomen grond op het perceel.   € 700,- 

*Leveren en verwerken parkeervak van 6x3m, gebroken puin en Ardennersplit antraciet
en omlijst met betonbanden 8x20x100cm antraciet.  € 1020,- 

*Leveren en verwerken terras 50 m2 en pad aan 1 korte kant van het chalet, uitgevoerd in
wildverband stenen in kleur naar keuze met omlijsting van betonbanden 5x15x100cm
antraciet en een fundatie van antiworteldoek en zand.  € 3400,- 

*Leveren en verwerken Fundament voor schuurtje, uitgevoerd in grijze betontegels
50x50 cm en betonbanden grijs 8x20x100cm fundatie zand en antiworteldoek.
3 x 3 meter  € 730,- 

*Leveren en verwerken van 20 m2 luxe sierbeplanting.
o.a. witte rozen, hortensia’s, lavendel,lavetera’s en pioenrozen.
Plataan als schaduwboom.    €  550,- 

*Gazon egaliseren en leveren en verwerken graszoden
( € 11,- per m2 met 100 m2 als rekenvoorbeeld) afhankelijk van perceelsgrootte   € 1100,- 

TOTAAL INCLUSIEF BTW  € 7500,- 

Dit is een standaard tuinaanleg, u kunt te allen tijde veranderingen aanbrengen in 
materiaalkeuze en/of invulling van het plan veranderen naar uw eigen wens tegen 
meer of minderprijs.       

Wij helpen u graag bij het op maat maken van uw tuinwensen, er wordt altijd eerst offerte gemaakt.

Dit is een voorbeeld van dealer, fouten en prijswijzigingen dealer in deze lijst voorbehouden

mailto:info@recreatievanlangeraad.nl
http://www.recreatievanlangeraad.nl/
http://www.bestratingsmarkt.com/a-24407400/abbeystones-wildverband/abbeystones-getrommeld-wildverband-zomerbont/
http://www.bestratingsmarkt.com/a-24407400/abbeystones-wildverband/abbeystones-getrommeld-wildverband-zomerbont/
http://www.bestratingsmarkt.com/a-24407501/abbeystones-wildverband/abbeystones-getrommeld-wildverband-sierra/


Inventarislijst : 4 persoons Landgoed Langeraad  

1x Aardappelschilmesje RVS kunstst, greep z
1x Amefa 1923 groentelepel 22,5cm (aardapp)
1x Amefa 1923 saladelepel 23,5cm (groente)
1x Amefa 1923 sauslepel 18,5cm
8x Amefa 1923 dessertlepel 19cm
8x Amefa 1923 tafellepel 20,1cm
8x Amefa 1923 tafelmes 22,8cm
8x Amefa 1923 tafelvork 20,1cm
8x Amefa 1923 theelepeltje 11cm
1x Broodmes zwaar 0622
1x Amefa kinderlepel Beer
1x Amefa kindermes Beer
1x Amefa kindervork Beer
8x Arcopal gastr.recept.beker m/oor 29cl
8x Arcopal gast.recept.bord dessert 19,5cm
8x Arcopal gast.recept.bord diep 22cm
8x Arcopal gast.recept.bord plat 24cm
8x Arcopal gast.recept.kopje 19cl
8x Arcopal gast.recept.schoteltje 14cm
8x Bierglas 28cl Nonic gehard
8x Borrelglas 5cl
8x Longdrinkglas 28cl Princesa gehard
1x Compoteschaal 26cm stapelbaar (sla)
1x Compoteschaal 23cm stapelbaar
8x Compoteschaaltje 11x11 glas
8x Theeglas 25cl m/oor helder
1x Theepot 1.2 liter glas Europe wit
8x Wijnglas 23cl Elisa gehard
1x Braadpan 26cm Antik zwart
1x Koekenpan 24cm Tefal Optima
1x Koekenpan 32cm Tefal Optima
1x Kookpan 18cm Alva Zurich 2ltr
1x Kookpan 20cm Alva Zurich 3ltr
1x Kookpan 24cm Alva Zurich 4.5ltr
1x Steelpan 16cm Alva Zurich 1.5ltr
1x Aardappelstamper met hout greep
1x Pedaalemmer 30ltr Rvs
1x Bakspaan RVS Basic uit een stuk
1x 605071 kamerbezem zwart kunstvezel 28cm Linea
1x 605012 bezem straat nylon Linea 30cm wit
2x 605015 bezemsteel hout 1.20
1x 803006 blikopener Brabantia m/oog wit 35 71 83
1x 802008 brood/fruit mandje rond riet 25 cm
1x 301047 Dekschaal 1.5ltr met deksel Glas
1x 301048 Dekschaal 2.5 ltr met deksel Glas
1x 603265 Mepal dienblad 42x30 wit
1x Deurmat 80x60 Clean & Dry
1x Droogrek 20 mtr staand gepl.
1x Dweil 60x60 gew.Manta
8x Eierdopje Emsa wit per stuk
8x Eierlepel Emsa kunststof wit per stuk
1x Emmer 12ltr zwart
1x Flesopener/kroon metaal
1x Garde 25cm RVS/Kunststof greep



1x Groenterasp 3 delig geheel rvs
1x Mepal handdoekhanger 3-h Jiffy
1x Kaasschaaf Sveico kunststof heft
1x Kurkentrekker hevel Kwikkie
12x Kledinghanger lat wit per stuk (was p10)
1x Maatkan 1 ltr kunststof DBP
3x Panonderzetter chroom vierkant per stuk
1x Pedalette 3ltr Stainless Steel
8x Placemat assorti afbeelding cup cake
2x Pollepel kunststof rood
1x Roomkannetje 14cl RVS
1x Sauskom ovaal op voet 25cl RVS
1x Schaar huishoud Reuser witte greep
1x Slabestek 2dlg kunststof
1x Snijplank 35X25 kunststof wit
1x Soeplepel RVS Basic uit een stuk
1x Stoffer en blik kunststof klein
1x Suikerpot 30cl m/deksel RVS
1x Wasmand 60 cm Kunststof (heup)
1x Wasknijpers hout prijs a36 stuks
1x Vaas Donna 24x12.5 cm
1x Vergiet Kunststof 30cm
1x Vleesvork RVS Basic uit een stuk
1x Deurmat 50x80 ring rubber zwart
1x Broodrooster Philips HD4816 zilver
1x Koffiezetter Philips HD7810 Senseo Zwart
1x Waterkoker Philips HD4646 1.5ltr Z 2,4kw
1x Stofzuiger Philips 1800w FC8450
4x Dekbed
4x Slaapkussen
4x Molton



Inventarislijst : 6 persoons Landgoed Langeraad  

1x Aardappelschilmesje RVS kunstst, greep z
1x Amefa 1923 groentelepel 22,5cm (aardapp)
1x Amefa 1923 saladelepel 23,5cm (groente)
1x Amefa 1923 sauslepel 18,5cm
12x Amefa 1923 dessertlepel 19cm
12x Amefa 1923 tafellepel 20,1cm
12x Amefa 1923 tafelmes 22,8cm
12x Amefa 1923 tafelvork 20,1cm
12x Amefa 1923 theelepeltje 11cm
1x Broodmes zwaar 0622
1x Amefa kinderlepel Beer
1x Amefa kindermes Beer
1x Amefa kindervork Beer
12x Arcopal gastr.recept.beker m/oor 29cl
12x Arcopal gast.recept.bord dessert 19,5cm
12x Arcopal gast.recept.bord diep 22cm
12x Arcopal gast.recept.bord plat 24cm
12x Arcopal gast.recept.kopje 19cl
12x Arcopal gast.recept.schoteltje 14cm
12x Bierglas 28cl Nonic gehard
12x Borrelglas 5cl
12x Longdrinkglas 28cl Princesa gehard
1x Compoteschaal 26cm stapelbaar (sla)
1x Compoteschaal 23cm stapelbaar
12x Compoteschaaltje 11x11 glas
12x Theeglas 25cl m/oor helder
1x Theepot 1.2 liter glas Europe wit
12x Wijnglas 23cl Elisa gehard
1x Braadpan 26cm Antik zwart
1x Koekenpan 24cm Tefal Optima
1x Koekenpan 32cm Tefal Optima
1x Kookpan 18cm Alva Zurich 2ltr
1x Kookpan 20cm Alva Zurich 3ltr
1x Kookpan 24cm Alva Zurich 4.5ltr
1x Steelpan 16cm Alva Zurich 1.5ltr
1x Aardappelstamper met hout greep
1x Pedaalemmer 30ltr Rvs
1x Bakspaan RVS Basic uit een stuk
1x Kamerbezem zwart kunstvezel 28cm Linea
1x Bezem straat nylon Linea 30cm wit
2x Bezemsteel hout 1.20
1x Blikopener Brabantia m/oog wit 35 71 83
1x Brood/fruit mandje rond riet 25 cm
1x Dekschaal 1.5ltr met deksel Glas
1x Dekschaal 2.5 ltr met deksel Glas
1x Mepal dienblad 42x30 wit
1x Deurmat 80x60 Clean & Dry
1x Droogrek 20 mtr staand gepl.
1x Dweil 60x60 gew.Manta
12x Eierdopje Emsa wit per stuk
12x Eierlepel Emsa kunststof wit per stuk
1x Emmer 12ltr zwart
1x Flesopener/kroon metaal
1x Garde 25cm RVS/Kunststof greep



1x Groenterasp 3 delig geheel rvs
1x Mepal handdoekhanger 3-h Jiffy
1x Kaasschaaf Sveico kunststof heft
1x Kurkentrekker hevel Kwikkie
12x Kledinghanger lat wit per stuk (was p10)
1x Maatkan 1 ltr kunststof DBP
3x Panonderzetter chroom vierkant per stuk
1x Pedalette 3ltr Stainless Steel
12x Placemat assorti afbeelding cup cake
2x Kunststof rood
1x Roomkannetje 14cl RVS
1x Sauskom ovaal op voet 25cl RVS
1x Schaar huishoud Reuser witte greep
1x Slabestek 2dlg kunststof
1x Snijplank 35X25 kunststof wit
1x Soeplepel RVS Basic uit een stuk
1x Stoffer en blik kunststof klein
1x Suikerpot 30cl m/deksel RVS
1x Wasmand 60 cm Kunststof (heup)
1x Wasknijpers hout prijs a36 stuks
1x Vaas Donna 24x12.5 cm
1x Vergiet Kunststof 30cm
1x Vleesvork RVS Basic uit een stuk
1x Deurmat 50x80 ring rubber zwart
1x Broodrooster Philips HD4816 zilver
1x Koffiezetter Philips HD7810 Senseo Zwart
1x Waterkoker Philips HD4646 1.5ltr Z 2,4kw
1x Stofzuiger Philips 1800w FC8450
1x Z3 Inpakken per inventaris
6x Dekbed
6x Slaapkussen
6x Molton
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Hoe werkt het: Alle prijzen zijn incl 21% BTW, af fabriekant Fouten en prijswijzigingen dealer in deze lijst 
voorbehouden, prijzen hierboven zijn richtprijzen 
De werking van het maken van uw inrichting van uw droomchalet gaat als volgt, wij brengen u in contact met 
vertegenwoordiger van Lavoir
Deze gaat met u uw keuzes van inventaris maken, tekenenen en maakt een offerte voor u.
U verteld uw wensen welk type u wilt en wat uw wensen zijn en hij verwoord dit in een voorstel, offerte voor u.
Vertegenwoordiger heeft actuele prijzen van dit moment.
U krijgt wanneer u een inventaris koopt ook gewoon de factuur en garantie van Lavoir.
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