Vroegop Chaletbouw
–
De Pionier

Hartelijk dank voor uw interesse in onze Vroegop chalets – De Pionier.

Vroegop Chaletbouw mag 15 luxe chalets op een prachtig, door groen omgeven, vakantiepark aanbieden.

In twee fasen gaat vakantiepark De Pionier 15 nieuwe chaletplaatsen realiseren.
Fase 1 (acht chaletplaatsen) wordt gerealiseerd in de periode 2022/2023 en is gebruiksklaar voor de zomer
van 2023. Fase 2 (zeven chaletplaatsen) wordt gerealiseerd voor het seizoen 2024.
In deze brochure vindt u alle informatie over de chalets die wij op De Pionier aanbieden.
Bent u na het lezen van deze brochure enthousiast geworden?
U bent van harte welkom op ons showterrein om zowel chalet als bijbehorend tuinhuisje te bezichtigen.

Namens Vroegop Chaletbouw, uw verkoopteam,

Kees Vroegop

Jolanda van der Wekken- de Glopper

Bezoekadres en contactgegevens Vroegop chaletbouw:
Gebrs. Vroegop B.V.
de Roterij 1-3
4328 BB Burgh-Haamstede
+31 (0)111- 653372
info@vroegopbv.nl
Openingstijden: ma t/m vrij. 08:00-12:00 / 13:00-16:30 │zat. op afspraak │zo. Gesloten
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Parkinformatie
De Pionier is een ruim opgezet vakantiepark tussen Haamstede en Renesse. Midden in het groen biedt dit
vakantiepark plaats aan 15 kampeerplaatsen, 25 chaletplaatsen en 2 luxe bungalows.
Deze 15 kampeerplaatsen worden in de periode 2022/2024 omgezet naar 15 ruime chaletplaatsen.
Het park is gelegen op ca. 800 meter van Renesse. Alhoewel de gezelligheid van het prachtige Renesse
dichtbij is, ervaart u op de camping de heerlijke “Schouwse” rust.
Zin in een gezellige dag op het strand? Op slechts 2,3 km vindt u een prachtig zandstrand!
Met de aanwezigheid van een knusse speeltuin met schommels, trampoline en voetbalveldje is er ook voor
de allerkleinsten vertier.
Nieuwsgierig geworden naar dit vakantiepark? Neem dan contact op met fam. de Ronde

Bezoekadres en contactgegevens de Pionier:
M.F. de Ronde
Hogezoom 114
4325CL Renesse
+31 0111 46 14 08
info@campingdepionier.nl
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Informatie over chalet en tuinhuis
Vroegop Chalet “Pionier 1165B2T is in twee verschillende indelingen verkrijgbaar. Verderop in deze
brochure treft u de plattegronden van beide modellen.
De chalets zijn verzien van:
o 60 mm PU vloerisolatie
o 60 mm PU wandisolatie
o 40 mm PU dakisolatie
o Een lessenaardak met antracietkleurige sandwichpanelen
o Onderhoudsvriendelijke buitenbekleding (verticaal gemonteerd) in 2 verschillende kleuropties
o Kunststof kozijnen met dubbelglas
o Luxe keuken, inclusief keukenapparatuur (vaatwasser, koel-vriescombinatie, kookplaat,
combimagnetron.)
o Raambekleding, gordijnen op aluminium roedes
o Muggenhorren bij alle ramen (ingangsdeur en schuifpui niet inbegrepen)
o Boxspringbedden met matras
o Diverse maatwerk kasten
o Luxe badkamer en toilet
o Buitenkraan
o Led spots in dakoverstek
Net als voor het exterieur kunt u uw eigen keuze maken voor het interieurpakket. Er zijn 3 verschillende
stijlen te kiezen. Welk interieur past er in uw droomchalet?
Interieurpakket
o Zee
o Strand
o Schelp
Exterieurkeuze
o Kunststof buitenbekleding Vergrijsd Red Cedar en antraciet kleurige kozijnen
o Kunststof buitenbekleding Turners Eiken en antraciet kleurige kozijnen
o Kunststof buitenbekleding Turners Eiken en witte kozijnen
Het Vroegop Chalet “Pionier 1165B2T” wordt gebruiksklaar opgeleverd op Park de Pionier.
De levering omvat de volgende zaken:
o
o
o
o

Het chalet wordt, met behulp van een telescoopkraan ca. 15 cm verdiept geplaatst op 8 betonplaten
In de grond wordt een drain gelegd
De grond onder het chalet wordt afgedekt met schelpen
Het chalet wordt aangesloten op de riolering, water, elektra (1x16 Ampère) en hemelwaterafvoer

Het gas komt uit gasflessen, welke verkrijgbaar zijn op de camping. Deze gasflessen kunnen wij optioneel
voorzien van een omschakelklok die automatisch omschakelt van een lege naar een volle gasfles.
Naast het chalet leveren wij ook een kunststof tuinhuis in de afmeting 3 x 2 meter. Dit tuinhuis wordt
geplaatst op een betontegelvloer. Het tuinhuis is voorzien kunststof buitenbekleding (in de kleur van het
chalet) welke horizontaal wordt gemonteerd. Het tuinhuis heeft, net als het chalet, een lessenaardak en is
voorzien van elektra en een buitenlamp.
Het chalet zal fraai worden afgewerkt d.m.v. onderaftimmering met kunststof panelen. De kleur van deze
onderaftimmering is antraciet.
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Prijzen
€ 112.375,00*
€ 110.375,00*

Chalet Pionier 1165B2T
Chalet Pionier 1165B2T- middenindeling

*prijs voor chalet, kunststof tuinhuisje, plaatsen van chalet en schuur, aansluiten, onderaftimmering, 8
betonplaten voor chalet en vloer voor schuur.

De kosten voor de verplichte tuinaanleg zijn niet in deze prijs ingegrepen. Tuinaanleg gaat in overleg met
het park. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij De Pionier.

Betreffende het chalet kunt u de volgende items extra bijbestellen
Opties tegen meerprijs verkrijgbaar:
o

Extra dakisolatie 80 mm i.p.v. 40 mm Polyurethaan

€ 1.445,00

o
o

Fotobehang in slaapkamer ( max 3.00x2.40 m)
Fotobehang in living ( max 2.10x2.40 m)

€
€

550,00
450,00

o

Inbetween gordijnen incl. aluminium railroede

€

825,00

o
o
o
o

Screen kopgevel (alleen bij normaalbeeld, bediening met wandschakelaar)
Screen schuifpui (bediening met wandschakelaar)
Plissé ingangsdeur
Plissé schuifpui

€ 1.175,00
€ 1.395,00
€
305,00
€
375,00

o

Zwarte keukenapparatuur meerprijs t.o.v. RVS
·
Kookplaat gas op glas
·
Combimagnetron zwart
·
Spoelbak zwart
·
Keukenkraan zwart

€ 1.175,00

o
o
o

V-smart thermostaat
Thermalint (voor wintergebruik)
Gasomschakelklok

€
€

370,00
325,00

€

350,00

(het systeem schakelt automatisch over van een lege naar een volle gasfles)
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Interieur
Moodboard Zee
Vloervinyl: Dynamic Stone 696
Gordijnen: Reflex 51
Inbetween: Kantoner 31*optioneel
Plissé raamdecoratie keukenraam en venster boven bank: nr. 04402 licht grijs – geen foto beschikbaar
Keukenkasten: wit (optioneel Industrial Green)
Aanrechtblad + achterwand keuken: F628ST16
Kastdeurgrepen: Albertville ZBN
Garderobekasten: romp Silicon / deur Pure Concrete (optioneel Industrial Green)
Binnenwanden: Agnes wit linnen – geen foto beschikbaar
Badkamerwanden: Fibotrespo Hoogglans wit
Fotobehang: Strand met duinplanten* optioneel
Achterwand badkamer: Cracked Cement
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Moodboard Strand

Vloer: Dynamic Marmo 303
Gordijnen: Recycle stripe 14
Inbetween: Kantoner 13* optioneel
Plissé raamdecoratie keukenraam en venster boven bank: 19021 wit – geen foto beschikbaar
Keukenkasten: Seashell
Aanrechtblad + achterwand keuken: F187st76
Kastdeurgrepen: Booggreep
Garderobekasten: romp Seashell / deur Flakewood
Binnenwanden: Agnes wit linnen – geen foto beschikbaar
Badkamerwanden: Fibotrespo Hoogglans wit
Fotobehang: Duinstrand met zonsondergang* optioneel
Achterwand badkamer: Cracked cement
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Moodboard Schelp

Vloer: Prestine 5443
Gordijnen: Restill 51
Inbetween: Kantoner 13* optioneel
Plissé raamdecoratie keukenraam en venster boven bank: 20603 antraciet – geen foto beschikbaar
Keukenkasten: antraciet
Aanrechtblad + achterwand keuken: R4263RT
Garderobekasten: romp wit / deur royal oak
Kastdeurgrepen: Albertville zwart
Binnenwanden: Agnes wit linnen – geen foto beschikbaar
Badkamerwanden: Fibotrespo Hoogglans wit
Fotobehang: Pad naar zee* optioneel
Achterwand badkamer: Cracked Cement
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Exterieur
o
o
o

Kunststof buitenbekleding Vergrijsd Red Cedar en antraciet kleurige kozijnen
Kunststof buitenbekleding Turners Eiken en antraciet kleurige kozijnen
Kunststof buitenbekleding Turners Eiken en witte kozijnen

Figuur 1 impressie Vergrijsd Red Cedar (chalet wordt verticaal bekleed)

Figuur 2 impressie Turners Eiken (chalet wordt verticaal bekleed)

-zet/drukfouten voorbehouden
-aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend
-brochure geldig tijdens bouwfase 1
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