
S T R A N D S E L L I N G E N . N L

71   LUXE VRIJSTAANDE LODGES MET SPA IN  
EEN PRACHTIGE NATUURLIJKE OMGEVING



Sellingerbeetse, een schitterend oud bos met meren.  
De lodges zijn temidden van dit natuurschoon geplaatst 



71 LUXE EN COMFORTABELE LODGES  
MET EEN EIGENTIJDS DESIGN

UNIEK GELEGEN OP EEN BOSRIJK SCHIEREILAND  
MET RONDOM HELDERBLAUW ZWEMWATER  

EN FIJNE ZANDSTRANDJES

OP HET DRIELANDENPUNT VAN GRONINGEN,  
DRENTHE EN DUITSLAND

TWEE SLAAPKAMERS, EEN OF TWEE BADKAMERS,  
SPA OP HET TERRAS EN EEN BUITENGRILL

WOONOPPERVLAKTE LODGE  50 M2  
EN CA. 30 M2 FRAAI AANGELEGD TERRAS 

RUIME PERCELEN EIGEN GROND VAN 275 M2 – 450 M2

ZUINIG UITGEVOERD ALL ELECTRIC SYSTEEM VOORZIEN 
VAN WARMTEPOMP VOOR VERWARMEN, KOELEN EN EEN 

UITGEKIEND VENTILATIESYSTEEM

EIGEN LAADPAAL BIJ IEDERE LODGE

EFFICIËNT BEHEER EN KEYLESS CHECK-IN

 SUCCESVOL VERHUUR- EN BEHEERCONCEPT MET RUIME EIGEN 
GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN EN UITSTEKENDE HUURINKOMSTEN

GEMIDDELD PRIJSNIVEAU  
(INCLUSIEF GROND EN INVENTARIS)  

€ 295.000 V.O.N. 



Meer genieten van buiten



     Strand SellingevEEN UNIEKE LOCATIE

Bij Groningen denk je aan uitgestrekte akkers, klei en een eindeloze horizon. Maar Westerwolde 

is anders. Geen verre einders en rechte lijnen, maar slingerweggetjes tussen akkers, houtwallen 

en plukken bos. Boerderijen en buurtschappen ademen de sfeer van vroeger. Je kunt hier 

eindeloos fietsen en wandelen door een intiem landschap van bossen, heide, vennetjes en 

beken. Ben je op zoek naar gastvrijheid en rust, dan zit je hier in het zuidoosten van Groningen 

helemaal goed.

In de rust en natuur van Westerwolde ontwikkelen wij een uniek park met duurzame en 

luxe lodges. Het landschap heeft een open structuur; er wordt geen gebruik gemaakt van 

afgekaderde tuinen waardoor veel ruimte gegenereerd wordt voor een natuurlijke inrichting 

van het terrein. De sfeervolle kavels in deze prachtige water- en bosrijke omgeving bieden 

plaats aan 71 unieke vakantiehuizen met tal van voorzieningen naast de deur. 

Samengevat: dit is een van de mooiste regio’s van Nederland. Om die reden ontwikkelen 

wij op het schiereiland de Beetser Koele ons nieuwe project Strand Sellingen, 71 duurzame 

en luxe natuurlodges op ruime kavels eigen grond omringd door helderblauw water, fijne 

zandstrandjes en groen. 



      Strand SellingevBINNEN IS BUITEN

De ruime kavels op dit prachtige water- en bosrijke schiereiland bieden plaats aan 71 sfeervolle 

natuurlodges. Het open karakter van de lodges zorgt voor een gevoel van eenheid met de omringende 

natuur. Binnen en buiten gaan dankzij de grote ramen en openslaande deuren naadloos in elkaar over. 

De tuinen zijn open en niet omsloten waardoor de natuurlijke inrichting van het terrein behouden 

blijft.

Bij de entree zijn veertig parkeerplaatsen voor bezoekers waarvan er tien zijn voorzien van een laadpaal. 

Verder is hier opslagruimte en een stalling voor (huur) fietsen en de milieustraat. De receptie met 

lobby, lounge en terras ligt centraal in het midden van het eiland.





    Strand Sellingev SFEER & EENHEID

De lodges zijn er in twee types: de Water lodges liggen aan de twee vennetjes op het 

eiland en de Loof lodges in het meer bosrijke gedeelte. Iedere lodge heeft een ruime 

woonkamer met comfortabele zithoek, een luxe open keuken, twee slaapkamers en 

een of twee badkamers.

De privacy en persoonlijke uitstraling van de lodges zal een breed publiek aanspreken. 

Het open karakter van de lodges zorgt voor een gevoel van eenheid met de omringende 

natuur. Binnen en buiten gaan dankzij de grote ramen en glazen deuren naadloos in 

elkaar over.

Door het ontwerp en de verhouding ten opzichte van de ruime kavel past elke lodge 

prachtig in zijn omgeving. Het grote terras met schitterend uitzicht, de hoogwaardige 

materialen en het stijlvolle interieur zorgen voor een ultiem gevoel van luxe.

Op het terras in de fraai aangelegde tuin staan comfortabele meubels, is er een spa en 

een buitengrill. Iedere lodge heeft verder een eigen parkeerplaats met een laadpaal. 





    Strand SellingevLOOF LODGE
 Vertoeven in alle rust en luxe

WOONOPPERVLAKTE LODGE  50 M2  
EN CA. 30 M2 FRAAI AANGELEGD TERRAS

RUIME PERCELEN EIGEN GROND VAN 275 M2 – 450 M2

TWEE SLAAPKAMERS MET BEIDEN EEN BADKAMER EN SUITE 

SPA OP HET TERRAS EN EEN BUITENGRILL

Ontsnap aan de hectiek en kom tot rust in deze luxe Loof Lodge. Geniet van de prachtige natuur rondom 

het vakantiehuis. Door de grote ramen en openslaande deuren heb je veel natuurlijk licht in de woonkamer, 

die gesitueerd is in het midden van de lodge. 

Het huis biedt ruimte aan vier personen en is voorzien van twee slaapkamers en twee luxe badkamers en 

suite. Ideaal en goede privacy. De living bevindt zich in het midden van de lodge; vanuit de zithoek heb je 

een prachtig uitzicht op het terras.



‘Natuurlijke kleuren en materialen 
geven een warm gevoel’



LOOF LODGE
Vertoeven in alle rust en luxe





    Strand SellingevWATER LODGE
Extra comfortabel genieten

WOONOPPERVLAKTE LODGE  50 M2  
EN CA. 30 M2 FRAAI AANGELEGD TERRAS EN STEIGER

RUIME PERCELEN EIGEN GROND VAN 275 M2 – 450 M2

TWEE SLAAPKAMERS EN ÉÉN BADKAMER 

SPA OP HET TERRAS EN EEN BUITENGRILL

Water voegt écht iets toe aan je vakantiebeleving. Wetenschappers hebben zelfs ontdekt dat mensen 

die dicht bij water wonen minder last hebben van stress. In deze 4-persoons lodge aan het meer kom je 

dus helemaal tot rust. De twee ruime slaapkamers in lichte natureltinten zijn helemaal in balans. Dit is  

dé ruimte waar je maximaal ontspant.

De living bevindt zich aan de voorkant en is voorzien van schuifdeuren naar het zonnige terras.  

De comfortabele badkamer is van alle gemakken voorzien. 



‘Veel zonlicht 
dat diep de lodge invalt’



WATER LODGE
Extra comfortabel genieten





Strand SellingevOPTIMAAL GENIETEN
Het terras als verlengstuk van binnen

De privacy en persoonlijke uitstraling van de lodges zal een breed 

publiek aanspreken. 

Bijna elke ruimte is verbonden met buiten en is stijlvol ingericht. 

De meubels van hoogwaardige materialen zijn mooi om naar te 

kijken én geven een luxueus gevoel.

De comfortabele bank zorgt voor een knusse sfeer in het interieur. 

De living is een heerlijke plek om gezellig met het gezin televisie 

te kijken of om met elkaar wat te drinken.

Lekker lang tafelen, borrelen of een spelletje doen: de ronde 

eettafel met kuipstoelen vormt een centraal punt in het interieur 

van de lodge.







      Strand SellingevINNOVATIEF & DUURZAAM 
Strand Sellingen, rust en natuur van Westerwolde

RECEPTIELOOS INCHECKEN DOOR INNOVATIEVE AUTOMATISERING

Met behulp van een App kan de gast van tevoren al zijn of haar essentiële zaken doorgeven, zoals het 

kenteken voor de automatische kentekenherkenning bij de slagboom en met een digitale sleutel is er 

toegang tot de geboekte lodge. Zo biedt de App een bijna oneindig aantal mogelijkheden om zowel 

de gast, receptie, huishoudelijke dienst, technische dienst als het management te faciliteren of van 

relevante data te voorzien.

DUURZAAM EN GASVRIJ

Strand Sellingen zal gasvrij zijn. Een warmtepomp zorgt in de zomer voor verkoeling en verwarming in 

de winter. Een elektrische boiler zorgt voor warm tapwater. Daarnaast is er een ventilatiesysteem voor 

een optimaal binnenklimaat. De lodges zijn uitstekend geïsoleerd en voorzien van HR++ dubbelglas 

waardoor de warmte goed behouden blijft.

Het water voor de buitenspa’s wordt op temperatuur gehouden in centrale buffertanks. Via een 

uitgekiend vulsysteem wordt gegarandeerd dat na iedere wissel de spa snel wordt voorzien van vers 

geconditioneerd water. Het voordeel van dit systeem is dat de spa’s kunnen worden gevuld op het 

moment dat het nodig is en wordt het gebruik van energie beperkt. 



GronngevWESTERWOLDE
Dé parel van Groningen

Laat je verrassen door dit stukje Groningen vol prachtige wandelpaden en fietsmogelijkheden. Bos, 

kronkelige riviertjes, hooilanden en houtwallen: heerlijk weg van alle drukte. De prachtige natuur en de 

rijke historie maken van Westerwolde een aantrekkelijke vakantiebestemming voor liefhebbers van het 

goede leven. 

Sportievelingen kunnen hier naar hartenlust genieten van een uitgestrekt netwerk aan wandelroutes, 

fietspaden en mountainbiketrails. Maar in de omgeving zijn er ook tal van interessante steden en dorpen 

te vinden die een bezoekje waard zijn. 

Tussen de eeuwenoude bossen van Westerwolde ligt Ter Apel. In het historische klooster bevindt zich het 

Museum voor Klooster- en Kerkgeschiedenis en Religieuze Kunst. Het is gebouwd in 1465 en is het enige 

nog bestaande middeleeuwse plattelandsklooster in de provincie. Maar er is hier meer te beleven. Neem 

eens een kijkje in het centrum van het dorp en bezoek een van de kleine, gezellige winkeltjes.



Groningen, de provincie van  de vergeichten...

  



GronngevFIETSEN, WANDELEN & VAREN
Ontdek de mooiste plekken

Het maakt niet uit of je fietst voor de ontspanning of je als mountainbiker op zoek bent naar een 

echte uitdaging: Westerwolde is geschikt voor alle type fietsers. Sellingen ligt midden in een netwerk 

van fietspaden. Naast bewegwijzerde ANWB-routes zijn er beschreven routes. Ook zijn er fietskaarten 

te koop waarmee je aan de hand van knooppunten zelf een route kunt bepalen.

Het mountainbikenetwerk van Westerwolde telt ruim 200 kilometer en behoort tot de langste van 

ons land. Het netwerk bestaat uit vijf individuele MTB-routes die onderling zijn verbonden. De routes 

voeren je door bossen, over heide en langs landerijen. Trails met voldoende variatie dus!

‘De paden op, de lanen in, vooruit met flinke pas.’ Ontdek de mooiste wandelroutes in de regio en 

geniet van de natuur. Wie gaat wandelen in Westerwolde heeft genoeg te kiezen. 

De echte fanatiekelingen kiezen bijvoorbeeld voor het Westerwoldepad, een meerdaagse 

langeafstandswandeling van bijna 100 kilometer lang. Volg de geel-blauwe markeringen en 

aanschouw het prachtige afwisselende landschap. 



‘Je vindt hier veel wandelroutes  
en een uitgebreid fietsroutenetwerk’

Ontdek de mooiste 
fietsroutes



Ontdek de mooiste 
vaar- & wandelroutes

Vaar door de natuur van de Ruiten Aa en laat  
je verwonderen door al het groen om je heen



KANOËN IN  
WESTERWOLDE

Eind vorige eeuw werden de beekdalen 

van de Ruiten Aa, Westerwoldse Aa en 

Mussel Aa in hun oorspronkelijke staat 

hersteld. 

De beken meanderen weer door het  

fascinerende landschap met een rijke 

flora en fauna. Een leuke en sportieve 

manier om dit allemaal te ontdekken is 

peddelend op het water. 

Vaar door de natuur van de Ruiten 

Aa en laat je verwonderen door al het  

groen om je heen. Onderweg kun je  

dieren als het ree, de bever en de 

 ijsvogel tegen komen.



GronngevCULTUUR SNUIVEN
Ontdek de mooiste plekken

De omgeving van Strand Sellingen biedt enorm veel gelegenheid voor een dagje weg. Breng bijvoorbeeld 

eens een bezoekje aan Het MOW I Museum Westerwolde, een museum voor kunst en cultuurhistorie in het 

dorp Bellingwolde. Wat er in het museum te zien is, verandert regelmatig: de hoofdexpositie wisselt twee tot 

drie keer per jaar. In één zaal zijn er altijd schilderijen te bewonderen van Lodewijk Bruckman, fascinerend 

realistische werken vol symboliek. 

De Stelmakerij in Sellingen is een historisch pand dat tegenwoordig is ingericht als een expositieruimte over de 

geschiedenis van Westerwolde. In 2011 werd het pand aangekocht door de gemeente Vlagtwedde, waarna het 

geheel is gerestaureerd. De tentoonstelling in het bezoekerscentrum laat zien hoe het landschap door invloeden 

van de natuur maar ook door eeuwenlange bewoning werd gevormd. Tevens is het Toeristisch Informatiepunt 

Westerwolde gevestigd in de Stelmakerij. Je kunt hier onder andere terecht voor fiets- en wandelroutes.

Theater Geert Teis is gelegen in het centrum van Stadskanaal en is al vele jaren het culturele hart van de regio. 

Jaarlijks presenteert het theater ongeveer honderd professionele voorstellingen met voor elk wat wils. Na een 

voorstelling nog even napraten onder het genot van een kopje koffie of een lekker wijntje? In Stadskanaal hoef 

je niet lang te zoeken naar een leuke kroeg of een gezellig terras. 



De omgeving van Strand Sellingen biedt  
enorm veel gelegenheid voor een dagje weg



Lekker eten begint bij pure en eerlijke ingrediënten.  
Je proeft de smaak van Groningen.



ETEN & DRINKEN
LEKKER GRONINGS!

Groninger mosterdsoep, pronkjewail, 

eierballen en spekkedikken: een greep  

uit de mooie streekgerechten die je 

in de omgeving van Strand Sellingen 

kunt tegenkomen. 

Westerwolde heeft zelfs een eigen 

bierbrouwerij! Gevestigd in een voor-

malige biggenschuur vind je hier  

Brouwerij Westerwolde waar sinds 

2017 meer dan vijftien soorten bier 

worden gebrouwen. 

In deze regio zijn veel boerderij-

winkels en stalletjes langs de weg 

te vinden waar je terecht kunt voor 

heerlijke streekproducten. Dus 

stap de fiets op en haal hier je verse 

groente, biologisch vlees of zuivel. 

Ieder product heeft een uniek verhaal. 

Lekker eten begint bij pure en eerlijke 

ingrediënten. Je proeft de smaak van 

Westerwolde.



Gronngev DE VEENKOLONIËN
Ontdek de mooiste plekken

 

Een veenkolonie is een nederzetting die is ontstaan doordat men naar gebieden trok waar hoogveen 

werd afgegraven voor de productie van turf. Avonturiers zochten in het uitgestrekte veenlandschap van de 

Veenkoloniën hun geluk. Hun baanbrekende werk heeft geleid tot een bijzonder landschap met een even 

bijzondere geschiedenis. Dorpen ontstonden als linten langs de kanalen die voor de turfvaart werden gebruikt. 

Houtzagerijen, scheepswerven en fabrieken brachten welvaart in de 19e eeuw. De vele monumentale woningen 

zijn hiervan het bewijs.

In de Veenkoloniën bestonden grote maatschappelijke verschillen waarbij de hoogste sociale laag bestond 

uit veenbazen die de stukken moeras hadden opgekocht om ze te laten ontginnen. De onderste sociale laag 

bestond uit landarbeiders, scheepsknechten en gravers. Deze gravers van de kanalen kenden een eigen 

hiërarchie. De man die onderin stond op de bodem van het kanaal stond het laagste in aanzien en verdiende 

het minst. De middelste man iets meer en de man die boven aan de wal stond had het meeste aanzien en 

verdiende dienovereenkomstig. Uit de wereld van het kanalen graven komt dan ook de term 'hogerop komen'. 

Nadat het veen was ontgonnen kwamen boeren die de gronden gingen bewerken. 

De oude Veenkoloniën grenzen in het noorden aan het de lage zandruggen van het Wold-Oldambt. In het 

oosten liggen de hogere ruggen van Westerwolde. In het zuiden grenzen zij aan het Stadskanaal en de 

provinciegrens met Drenthe.



Avonturiers zochten in het uitgestrekte  
veenlandschap van de Veenkoloniën hun geluk.



Bezoekers van het Bourtange van nu  
wanen zich eeuwen terug in de tijd.



ETEN & DRINKEN
LEKKER GRONINGS!

Groninger mosterdsoep, pronkjewail, 

eierballen en spekkedikken: een 

greep uit de mooie streekgerechten 

die je in de omgeving van Strand 

Sellingen kunt tegenkomen. 

Westerwolde heeft zelfs een eigen 

bierbrouwerij! Gevestigd in een 

voormalige biggenschuur vind je hier 

Brouwerij Westerwolde waar sinds 

2017 meer dan vijftien soorten bier 

worden gebrouwen volgens eigen 

recept. 

In deze regio zijn veel boerderijwinkels 

en stalletjes langs de weg te vinden 

waar je terecht kunt voor heerlijke 

streekproducten. Dus stap op de 

fiets op en haal hier je verse groente, 

biologisch vlees of zuivel. Ieder 

product heeft een uniek verhaal. 

Lekker eten begint bij pure en eerlijke 

ingrediënten. Je proeft de smaak van 

Westerwolde.

REGIO VOL 
HISTORIE

In het noorden van Nederland, na-

bij de Duitse grens, ligt de vesting  

Bourtange. Voor het ontstaan van 

de vesting moeten we terug naar de  

Tachtigjarige Oorlog toen Willem van 

Oranje in 1580 opdracht gaf om op de 

grens met het huidige Duitsland  een 

fort aan te leggen. Het verdedigings-

werk was nog maar net af of de Spaans- 

gezinden stonden al voor de poort. 

Dankzij de combinatie van de basti-

ons en het drassige moeras, droop de 

vijand al snel af. Ook de bisschop van 

Münster lukte het niet om Bourtange te  

veroveren.

Door het opdrogen van de moerassen 

verloor Bourtange zijn functie als fort en 

vanaf 1851 ontstond hier een agrarisch 

dorp. In de jaren zestig van de vorige 

eeuw nam de gemeente Vlagtwedde het 

initiatief om de vesting te reconstrueren. 

Wallen werden opnieuw opgeworpen, 

grachten werden gegraven en soldaten-

barakken werden gebouwd. Bezoekers 

van het Bourtange van nu wanen zich 

eeuwen terug in de tijd.



Gronngev GRONINGEN IS EEN GEWELDIGE STAD
Ontdek de mooiste plekken

Groningen, de hoofdstad van de gelijknamig provincie in het noorden van Nederland, is een bruisende 

veelzijdige stad met veel cultuur en evenementen, mooie historische monumenten, leuke winkelstraten voor 

een lekker dagje shoppen en smaakvolle restaurants. 

Natuurlijk ken je de Martinitoren, één van de hoogste kerktorens van ons land. En heb je wel eens Monopoly 

gespeeld, dan ken je ook mooie plekken zoals het A-Kerkhof, de Grote Markt en de Herestraat. Al deze highlights 

zijn in het historische centrum van deze noordelijke stad te vinden.

CNN verkoos Groningen zelfs als toeristische bestemming boven Amsterdam! Of zoals de Amerikanen het 

zeiden: ‘Jong en Hip: het winnende alternatief voor Amsterdam’.



Mooie historische monumenten, leuke winkelstraten  
voor een lekker dagje shoppen en smaakvolle restaurants. 

Download de city
guide Groningen



P R I J Z E N

Gemiddeld prijsniveau inclusief grond en inventaris 

€ 295.000 v.o.n.

Het inrichtingspakket is met veel aandacht en zorg  

uitgekozen in samenwerking met onze project- 

inrichter Stylinde. De inrichting is standaard zeer  

compleet en luxueus. Wanneer de lodge wordt  

opgeleverd zal dit er nagenoeg zo uitzien als op de  

Artist Impressies in deze brochure. 

O M Z E T B E L A S T I N G

Omdat je gaat verhuren heb je de mogelijkheid om de 

btw over de koopsom te verrekenen.

V E R H U U R  &  B E H E E R

Strand Sellingen heeft een recreatieve bestemming, 

maar je hebt echter zeer ruime eigen gebruiks- 

mogelijkheden. Het is ook toegestaan om via de  

management-organisatie zelf in de verhuur van je 

lodge te bemiddelen. 

De huur-afrekening is altijd per lodge en vindt niet 

via een pool plaats. Met dit management ben je dus 

verzekerd van een prima zorg en onderhoud van je 

bezit, gecombineerd met een uitstekende verhuur- 

opbrengst. 

De lodges voldoen ruimschoots aan de wensen van de 

hedendaagse vakantieganger en spreken door de luxe 

inrichting en uitstekende ligging een grote doelgroep 

aan. Meer informatie kun je lezen in de toelichting op 

verhuur, beheer en eigen gebruik.

Voor de verhuur en het beheer sluit iedere koper een 

individuele overeenkomst met Strand Sellingen Bezit 

& Beheer B.V. Deze vennootschap is in eigendom van 

de eigenaren en sluit een overeenkomst met Leisure, 

Service & Support B.V.

Leisure, Service & Support draagt zorg voor het  

management, de verhuur, het beheer, de receptie en 

de algemene faciliteiten.

www.leisure-support.nl

Goed om te wetenOVERIGE INFORMATIE



Il moluptios essimaxim et volupta vendeli quatur, ne 

nem ernatec eruntion parum suntian tiscid ma dolupta 

comnis repelitibus aceaquat aut ea ipienihicia voluptat 

et ipsam, nonsequ ibusam, sam ut ex es nonsequi 

nonsequo coreptin eturectas quia sima volore consecest 

preroris sinti quos dolor sequibearum rerspiendis 

voluptatqui aut facea corio conem erit as delende 

rchitintibus molupta taspidem estium fugit, od ma 

nobit at delitatiscit eos mod quam et, sa volor 

suntion secupta tecerrora sum experati con eaquiasim 

iundebitio blab ium as aruptas qui blaut laute perupta 

doluptatium nam, cus ut ut aute omnim in consed 

everrorum autem andisti 

sciliqu odipici amenditissi voloreritat haribusae nost 

maion re volecus iundita ection prae. Ipsandae dolore 

ressimo lestio tem arcillu ptaquos el invel minum essi 

volum erumquo mo omnimax imoluptas etur restia dis 

dolorem et fugitius doloriatet lam exera dicilis estion 

cullamus qui conseque nime is con porro comnihi 

ciuribus eos et utatat invername lam amuscipicita 

dicima doluptumquam fugia volupta tendios comnimus 

volo te maxim aut volecum fugiatam idit, omnis dolum 

idiae et labo. Ita assuscidus.

Il moluptios essimaxim et volupta vendeli quatur, ne 

nem ernatec eruntion parum suntian tiscid ma dolupta 

comnis repelitibus aceaquat aut ea ipienihicia voluptat 

et ipsam, nonsequ ibusam, sam ut ex es nonsequi 

nonsequo coreptin eturectas quia sima volore consecest 

preroris sinti quos dolor sequibearum rerspiendis 

voluptatqui aut facea corio conem erit as delende 

rchitintibus molupta taspidem estium fugit, od ma 

nobit at delitatiscit eos mod quam et, sa volor 

suntion secupta tecerrora sum experati con eaquiasim 

iundebitio blab ium as aruptas qui blaut laute perupta 

doluptatium nam, cus ut ut aute omnim in consed 

everrorum autem andisti 

sciliqu odipici amenditissi voloreritat haribusae nost 

maion re volecus iundita ection prae. Ipsandae dolore 

ressimo lestio tem arcillu ptaquos el invel minum essi 

volum erumquo mo omnimax imoluptas etur restia dis 

dolorem et fugitius doloriatet lam exera dicilis estion 

cullamus qui conseque nime is con porro comnihi 

ciuribus eos et utatat invername lam amuscipicita 

dicima doluptumquam fugia volupta tendios comnimus 

volo te maxim aut volecum fugiatam idit, omnis dolum 

idiae et labo. Ita assuscidus.

ONTWIKKELING

Strand Sellingen wordt ontwikkeld door Strand  

Sellingen Ontwikkeling B.V. 

NextHome ontwikkelt Leisure concepten en verkoopt 

al ruim 15 jaar samen met gerenommeerde bouw- 

bedrijven kleinschalige projecten met luxe vakantie-

woningen in Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland en het 

Caribische Bonaire.

De projecten kenmerken zich door een uitgekiend  

verhuur en beheerconcept. De combinatie van een  

modern vakantiehuis op een toplocatie met ruime eigen 

gebruiksmogelijkheden en uitstekende rendementen, 

maken dat een investering in één van onze projecten 

zeer interessant is voor de particuliere belegger die 

ook graag op vakantie gaat. De samenhang tussen een 

investering voor plezier en rendement wordt steeds 

sterker.

I N F O R M A T I E

Het hele traject, van oriëntatie tot oplevering van de 

woning, wordt door ons begeleid. We informeren 

je graag over de notaris, het koopproces, verhuur- 

mogelijkheden en de Nederlandse wet- en regelge-

ving inzake bouw en fiscaliteit. In het aankooptraject  

ontvang je van ons duidelijke tekeningen en offertes, 

een opstelling van alle met de koop samenhangende 

kosten, hypotheekcalculaties etc.

B E Z I C H T I G E N

Bezichtigingen vinden plaats op afspraak en 

kunnen plaatshebben op elk gewenst moment. Ter  

plaatse geven we alle informatie over de ontwikkeling,  

de beschikbare grondstukken, de omgeving en de 

overige kenmerken van het project. Na afloop van  

het bezoek heb je een uitstekende indruk van de  

mogelijkheden.

Voor meer informatie, een oriënterend gesprek of bezichtiging:

Nexthome B.V.

Luzernestraat 19a

2153 GM Nieuw-Vennep

Kvk – Nederland 34178282

René Kok

Tel: +31 (0)6-2534 6455

rene@mynexthome.nl

Bianca Hollander

Tel: +31 (0)6-1180 8238

bianca@mynexthome.nl



Uitgebreide informatie en een video kun je bekijken op:

 
WWW.STRANDSELLINGEN.NL

 

COPYRIGHT-FOTO CREDITS

Visit Groningen | ZO! Groningen | NextHome

DISCLAIMER

De getoonde afbeeldingen en plattegronden zijn indicatief en van 

vergelijkbare lodges. Aan deze brochure kan derhalve geen recht of 

aanspraak worden ontleend. Kennelijke fouten en/of vergissingen 

dan wel prijswijzigingen voorbehouden. In de aankoopcontracten 

zullen de bindende voorwaarden geregeld zijn.


