Chalet Luxus

Nr. 1-12,19
Begane grond
• Hal: 5,7 m²
• Toilet: 1.1 m²
• Badkamer: 4,8 m²
• Woonkamer/keuken: 46,7 m²
• Berging: 2,5 m²
• Terras: 21 m²

Volledige oppervlakte chalet:
126m²
+ terras 21m²
+ balkon 7,5m²
+ 2 parkeerplaatsen

Eerste verdieping
• Slaapkamer 1: 12,3 m²
• Slaapkamer 2: 12,3 m²
• Slaapkamer 3: 11,9 m²
• Badkamer: 14,5 m²
• Hal: 8,9 m²

Chalet: 126 m2

• Sauna (opt.): 5,4 m²
• Balkon: 7,5 m²

4-Sterren

Woonbeleving in Karinthië

Karinthië staat bij uitstek bekend als de plek voor levensgenieters. Het leven is zuidelijk in dit deel van Oostenrijk, mooie meren voor zomers
plezier en prachtige brede pistes voor heerlijke afdalingen in de winter. Juist hier komt een prachtig vakantiepark aan de Afritzer See.
Als toekomstig eigenaar koopt u een chalet met een hoogwaardige bouwstijl in eersteklas kwaliteit. De chalets worden sfeervol ingericht
met oog voor detail en u heeft de mogelijkheid om te kiezen welke inrichtingsstijl het beste bij u past. Wij hebben diverse opties voor u
klaar staan.
Hoogwaardig genieten
De chalets zijn eigentijds, functioneel ingedeeld, voorzien van luxe
inrichting, energiezuinig en duurzaam gebouwd. De vele ramen in
de chalets geven veel licht in huis en bieden een mooi uitzicht op de
bergen. De ruime terrassen creëren in de zomer een extra buitenlounge.
Als toekomstig eigenaar kunt u investeren in een stabiel project met
hoge kwaliteitsnormen. Dit concept geeft de mogelijkheid om uw
vakantiehuis voor persoonlijk gebruik in te zetten, waarbij met toeristisch verhuur gedurende het hele jaar door een interessant
rendement voor u wordt gegenereerd.

DualPark Afritz am See; waar

wonen kwaliteit wordt

4-Sterrenlocatie

in Afritz am See

Op slechts 150 meter van de Afritzer See, tussen de bekende en
populaire ski- en wandelgebieden van Bad Kleinkirchheim en
Gerlitzen, worden 35 prachtige en sfeervolle vakantiewoningen
gebouwd. DualPark Afritz am See ligt op 750 meter hoogte en
bestaat uit vrijstaande chalets, twee-onder-één-kap woningen
en appartementen. Allemaal gebouwd in de bouwstijl die zo
kenmerkend is voor Karinthië: veel hout, stenen en een grote
overstekende kap.
Goed bereikbaar
DualPark Afritz am See ligt tussen de Ossiacher See en de
Millstättersee, op slechts 16 kilometer van Villach, en 15
minuten rijden van de snelweg A10. Het drielandenpunt met
Italië en Slovenië ligt quasi om de hoek. Een bushalte ligt op
slechts 5 minuten lopen van het park.
Afritz am See is het perfecte startpunt voor een breed scala
aan activiteiten, zowel in de zomer als in de winter. Geniet
van een eersteklas vakantie en levenskwaliteit op een
unieke locatie in het geografische centrum van Karinthië.

DualPark Afritz am See; een

unieke 4-sterren ervaring

4-Sterren

Vakantiegenot

Genieten van de zomerse bergbeleving
De sport- en recreatiemogelijkheden in de omgeving zijn optimaal. De Gerlitzen, Bad Kleinkirchheim en de nabijgelegen
regio Nockberge bieden natuur- en sportliefhebbers veel verschillende activiteiten. Wandelpaden, mountainbike routes,
fietspaden en de prachtige meren nodigen u uit voor vele uren
genieten. Ook voor rust en ruimte is dit geografische centrum
van Karinthië de juiste vakantieplek. Geniet van vele onbezorgde zonuren door het aangename zuidelijke klimaat.
Relaxen
De thermale baden van Bad Kleinkirchheim zorgen voor een
ontspannen wellness beleving. De thermen van Römerbad
bieden een adembenemend uitzicht op het berglandschap.
Die van St. Kathrein heeft ook een familiezwembad met
waterpret voor het hele gezin en maakt het genieten
compleet.

Karinthië, dé plek voor

wandelaars

4-Sterren

Wintersport

Ervaar het winterplezier
Ook in de winter heeft de regio Afritzer See veel te bieden. De
skigebieden van Gerlitzen en Bad Kleinkirchheim, die beiden in
enkele autominuten te bereiken zijn, zorgen voor puur skiplezier. Met de Topskipas staan ruim 30 skigebieden in de Karinthische regio met in totaal bijna 900 kilometers aan geprepareerde pistes tot uw beschikking.
Daarnaast zijn er vele fantastische langlauf-, rodel- en sneeuwschoen wandelroutes en u komt al snel tot de ontdekking dat
u tijd tekort heeft voor het beleven van al dit moois.
Er bevinden zich langs de pistes en routes vele gemoedelijke berghutten met een fantastische gastronomie.

Dé plek voor

wintersporters

Rendement op

een groeiende investering

Een tweede huis in Oostenrijk is altijd een stabiele investering op lange termijn. Koopt u een vakantiehuis op DualPark Afritz am See, dan
bieden wij u een rendement van circa 5,3% per jaar. DualPark Afritz am See is een kleinschalig vakantiepark, waardoor we de bedrijfskosten laag kunnen houden om uw investeringsrendement maximaal te laten zijn.

Met een eigen chalet op DualPark Afritz am See is het drie keer plussen:
1. Direct rendement op huurinkomsten.
2. Verhogen van de waarde van uw vakantiehuis op termijn.
3. Geniet van uw eigen chalet of appartement als u wilt ontspannen
in Oostenrijk.
Zowel in de zomer als in de winter is Afritz am See een plek waar het
toerisme echt actief is midden in de natuur en skiplezier.

Chalet Luxus

Nr. 1-12,19
Begane grond
• Hal: 5,7 m²
• Toilet: 1.1 m²
• Badkamer: 4,8 m²
• Woonkamer/keuken: 46,7 m²
• Berging: 2,5 m²
• Terras: 21 m²

Volledige oppervlakte:

118m²
+ terras 21m²
+ balkon 7,5m²
+ 2 parkeerplaatsen
3 slaapkamers
6 personen

Eerste verdieping
• Slaapkamer 1: 12,3 m²
• Slaapkamer 2: 12,3 m²
• Slaapkamer 3: 12,5 m²
• Badkamer: 14,5 m²
• Overloop: 8,9 m²

Type C

• Sauna (opt.): 5,4 m²
• Balkon: 7,5 m²

Chalet Luxus

Nr. 2-11

Begane grond
• Hal: 5m²
• Toilet: 1.1m²
• Badkamer: 5,5m²
• Woonkamer/keuken: 46,7m²
• Berging: 2,5m²
• Terras: 21m²

Volledige oppervlakte:

122,8m²
+ terras 21m²
+ balkon 7,5m²
+ 2 parkeerplaatsen
3 slaapkamers
6 personen

Eerste verdieping
• Slaapkamer 1: 12,6m²
• Slaapkamer 2: 15m²
• Slaapkamer 3: 13,2m²
• Badkamer: 10,9m²
• Overloop: 5,9m²

Type D

• Sauna (opt.): 2,9m²
• Balkon: 7,5m²

Chalet Luxus

Nr. 13-14

Begane grond
• Hal: 4,9m²
• Toilet: 1,4m²
• Badkamer: 6,8m²
• Woonkamer/keuken: 39,7m²
• Slaapkamer 1: 10m²
• Berging: 3,3m²
• Terras: 25,5m²

Volledige oppervlakte:

109,4m²
+ terras 26,1m²
+ 2 parkeerplaatsen
4 slaapkamers
8 personen
Eerste verdieping
• Slaapkamer 2: 12,7m²
• Slaapkamer 3: 15,3m²
• Slaapkamer 4: 11,7m²

Type Comfort
Komfort

• Toilet: 1,6m²
• Overloop: 3,4m²

DualPark Afritz am See;

wonen, vakantie en... rendement

Chalet Luxus

Nr. 15-17

Begane grond
• Hal: 5,0m²
• Toilet: 2,1m²
• Badkamer: 6,3m²
• Woonkamer/keuken: 36,3m²
• Slaapkamer 1: 13m²
• Slaapkamer 2: 13m²
• Berging: 3,9m²

Volledige oppervlakte:

• Terras: 28,2m²

128m²
+ terras 28,8m²
+ 2 parkeerplaatsen
5 slaapkamers
10 personen
Eerste verdieping
• Slaapkamer 3: 14m²
• Slaapkamer 4: 15,2m²
• Slaapkamer 5: 11,5m²

Type Grande
Komfort

• Badkamer: 7,7m²
• Overloop: 2,1m²

Chalet Luxus

Nr. 18,20-21
Begane grond
• Hal: 4,5m²
• Toilet: 1,8m²
• Chillroom: 5,9m²
• Woonkamer/keuken: 24,0m²
• Berging: 3,9m²
• Terras: 14,4m²

Volledige oppervlakte:

78,6m²
+ terras 14,4m²
+ balkon 13,5m²
+ 1 parkeerplaats
2 slaapkamers
5 personen
1 Chillroom

Eerste verdieping
• Slaapkamer 1: 11,2m²
• Slaapkamer 2: 11,2m²
• Sauna (opt.): 3,8m²
• Badkamer: 6,6m²

Type Doppel
Komfort

• Overloop: 3,4m²
• Balkon: 13,5m²

Appartement Luxus

Nr. 22-24

Begane grond
• Hal: 2,7m²
• Badkamer: 4,8m²
• Woonkeuken: 23,2m²
• Slaapkamer 1: 10,7m²
• Slaapkamer 2: 11,8m²
• Berging: 1,3m²
• Terras: 8,0m²

Volledige oppervlakte
Begane grond:

53,2m²
+ terras 8,0m²
2 slaapkamers/4 personen
1 Parkeerplaats

Loft:

53,2m²
+ balkon 5,1m²
2 slaapkamers/4 personen
1 Parkeerplaats

Type Dual
Komfort

Loft
• Hal: 2,7m²
• Badkamer: 4,8m²
• Woonkeuken: 23,2m²
• Slaapkamer 1: 10,7m²
• Slaapkamer 2: 11,8m²
• Berging: 1,3m²
• Balkon: 5,1m²

Hoogwaardig

luxe interieur

Alle chalets en appartementen zijn voorzien van hoogwaardig luxe
interieur. U kunt kiezen uit 2 variaties binnen het basispakket die
bestaan uit:
✓ Luxe keuken voorzien van inbouwapparatuur.
✓ Fraaie woonkamer met hoekbank en sfeervolle eethoek.
✓ Mooie luxe badkamers met regendouches en ruime wastafels
✓ Volledig ingerichte slaapkamers met Boxspring bedden
✓ Gemeubileerd overdekt terras
✓ Afsluitbare berging en fraaie Garderobe
✓ 	 Mogelijkheid van plaatsen sauna (optioneel). Uitgezonderd
de type Dual appartementen.

Alle afmetingen zijn onder voorbehoud van definitieve bouwvergunning en
parificeringsrapport.
DualResorts behoud zich te allen tijde het recht voor om kleine maattoleranties toe te passen.

Dé plek voor

levensgenieters

Luxe appartementen en chalets

in DualPark Afritz am See

DualPark Afritz am See staat voor kwaliteit en luxe en het geeft u
het vertrouwen van een goed verhuurrendement. Het is een ruim
opgezet project waar aan alles is gedacht. Het project ligt pal
naast het badstrand aan het meer en op slechts enkele minuten
lopen van het centrum van Afritz.
Goede balans tussen luxe en rendement.
Bij de ontwikkeling van dit project hebben we een goede
balans gevonden tussen luxe en rendement. Alle appartementen
en chalets zijn ruim opgezet en hebben een prachtig uitzicht op
de omliggende bergen. We gebruiken alleen de beste materialen. Met een objectaankoop bij DualPark Afritz am See weet u
zeker dat u tevreden naar huis terugkeert.
Voordelen voor de gasten
De gasten van DualPark Afritz am See genieten van de vele
voordelen in de omgeving van centraal Karinthië. Zowel in de

zomer als in de winter kunnen gasten vertrouwen op de vele
soorten activiteiten die in deze regio beschikbaar zijn.
Prijzen en aanvullende informatie
De prijzen in bijlage van deze brochure zijn nettoprijzen inclusief het meubilair en toebehoren. Alle chalets en appartementen zullen Turn-Key opgeleverd worden.
De prijzen zijn exclusief kosten koper. Vraag naar een uitgebreide informatie als u geïnteresseerd bent in een vakantiehuis op DualPark Afritz am See. Wij begeleiden u van begin
tot eind bij het kopen van uw vakantiehuis. Samen met onze
financieel adviseur ondersteunen wij u in elke fase.

Voor uitvoerige verkoopbegeleiding kunt u terecht bij

Dhr. Hans Koolhof
Tel. +43 664-7358.3835
Mail. info@interproject.at

DualPark Afritz am See; het

pure vakantie genot

Financiering nodig?

Geen probleem!

Wilt u uw 2de huis in Oostenrijk financieren? Dit is geen probleem. Wij helpen je graag met advies en het aanvragen van een
financiering. Onze financieel adviseur, van Bm-consulting in Millstatt am See, heeft uitstekende contacten met alle grote banken
in deze regio van Oostenrijk.
Hoe werkt zo’n financiering?
U krijgt een gratis kennismakingsgesprek, waarbij de financieringsbehoefte exact op uw chalet of appartement wordt afgestemd (de looptijd, type rente - variabele of vaste rente - en het
financieringsbedrag - maximaal 70% van de koopsom). Daarna
vraagt hij bij u de benodigde financieringsdocumenten op en
dient hij de financieringsaanvraag in. Onze financieel adviseur
regelt alles en begeleidt u tot de laatste ondertekening van de
financieringsovereenkomst.
Opmerking: de rentelasten voor financiering kunnen veelal in
Nederland van de belasting worden afgetrokken.

Koopakte
De voorlopige koopreservering kunt u gewoon in uw eigen land
tekenen. Zodra u uw keuze heeft gemaakt voor een chalet of
appartement ontvangt u van ons Reserveringsdocument. U
betaalt een aanbetaling voor uw woning, en dit komt op een
beveiligde rekening te staan bij de notaris in Oostenrijk. Daarna
wordt er een definitieve koopakte opgemaakt en wordt u uitgenodigd in Oostenrijk om deze te tekenen.
Ontzorgen
Belangrijk voor u is dat wij u 100% ontzorgen bij de aanvraag
voor de financiering. De aankoop van uw chalet of appartement inclusief de gehele inboedel zijn onderdeel van de
financiering.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij

Dhr. Hans Koolhof
Tel. +43 664-7358.3835
Mail. info@interproject.at

