Recreatiepark Klarenbeek
Een nieuw park met een bijzonder karakter in een
mooie en natuurlijke omgeving.
Met uiterst luxe vakantiewoningen welke van alle
gemakken zijn voorzien.
Een absolute aanrader voor degene die van rust en
stilte houden

Recreatiepark Klarenbeek
Weterschoten 30
7381 AC Klarenbeek
Tel: 06 53487951
Mail: info@recreatiebouw.nl
www.recreatieparkklarenbeek.nl

Recreatiepark Klarenbeek
Recreëren in alle vier de seizoenen. Recreatiepark Klarenbeek is een absolute aanrader voor degene die van rust en stilte
houden. Op het bijna vier hectare grote park wordt een grote variëteit aan recreatiewoningen geplaatst, waaronder enkele
volledig ingerichte chalets.
Een nieuw park met een bijzonder karakter in een mooie en natuurlijke omgeving.
De chalets worden geleverd incl. basisstoffering, luxe keuken met inbouwapparatuur, inbouwkasten in de slaapkamers,
complete badkamers met douche en evt. ligbad of sauna en aangelegde tuin met sierbestrating en met eigen
parkeerplaats.
Alle kavels zijn voorzien van infra (aardgas, water en elektra). Er staan diverse showmodellen ter bezichtiging,
kom vrijblijvend kijken en overtuig u zelf!
Klarenbeek is een dorp ten oosten van Apeldoorn in de Nederlandse provincie Gelderland. Het dorp telt ongeveer 3500
inwoners. Klarenbeek bestaat voornamelijk uit een lange weg waaraan verschillende buurtjes zijn opgebouwd.
Het dorp valt onder twee gemeenten, namelijk Apeldoorn en Voorst, de gemeentegrens loopt dwars dor het dorp.
Klarenbeek heeft ook een eigen treinstation, station Klarenbeek. Aan de Molenweg staat de korenmolen, De Hoop die nog
regelmatig in bedrijf is. Het dorp is voorzien van een supermarkt en diverse gezellige plaatselijke winkeliers.
Ook interessant voor investeerders!
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Luxe chalets

Kortom een schitterend park!
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Recreatiepark Klarenbeek beschikt over verschillende modellen chalets.

Luxe chalets

Nog enkele modellen van Recreatiepark Klarenbeek en M&M Caravanbouw BV

Zelfs in de winter ziet
het er prachtig uit!

Een voorbeeld van een meubelpakket en inrichting:

Percelen op Recreatiepark Klarenbeek

Verschillende kavels te koop!
Kavels kunnen wij u aanbieden vanaf € 50.000,- v.o.n.
Wij bieden deze prachtige kavels aan met vrij uitzicht op de open weilanden.
U kunt de kavel grote zelf bepalen.
Wij nodigen u graag uit om verder te informeren over de mogelijkheden die wij kunnen bieden.

Veel kavels op Recreatiepark Klarenbeek hebben een weids uitzicht.
Veel groen, maar ook zicht op schapen en koeien.

U kunt zich hier heerlijk ontspannen…

De chalets worden gebouwd door M&M Caravanbouw BV

In deze zware economische tijd zien wij en horen wij van collega-bouwers dat ze het hoofd maar moeizaam
boven water kunnen houden of zelfs ten onder gaan, dit kan voor u nadelige gevolgen hebben.
Wij bevinden ons in een luxe positie, de omzet en het aantal bestellingen zien wij elk jaar weer stijgen, en ook dit
jaar zijn wij weer gegroeid. Een van de oorzaken van deze groei is dat wij niet hebben bezuinigd op ons
materiaal, de wanden en de balken zijn nog even dik als toen wij 25 jaar geleden zijn gestart, hier kan je wel
zonder problemen een zware klok of een kapstok ophangen.
Met trots kunnen wij zeggen dat wij onze derde fabriek in het midden van het land hebben geopend, hier
worden uitsluitend chalets gebouwd voor recreatief gebruik, de fabrieken in Brabant worden over het algemeen
mobile bungalows met verdiepingen gebouwd,
TRANSPORT & PLAATSEN
Het transport en het plaatsen van de chalets ondervinden in de meeste gevallen geen tegenslagen, voor elk
probleem is er een oplossing.
Zo hebben wij een kraan moeten gebruiken om deze chalets op de plaats te krijgen, een uitermate nauwkeurig
werk die ook wat voorbereiding heeft.

Maatwerk Chalets
M&M Caravanbouw BV biedt de mogelijkheid om uw eigen chalet op maat te bouwen.
Met onze eigen fabriek is alles mogelijk om uw droom te realiseren en zo uw chalet tot stand te laten komen.
Creëer ideeën, visualiseer en wij helpen u graag daarmee verder
zodat u uw tweede huis werkelijkheid kan laten worden.
U bent niet gebonden aan afmetingen, indeling of kleur. Alles kan naar eigen wens ontworpen worden, zodat
alles tot in de puntjes naar uw smaak is.
Wilt u 1 of 2 of misschien wel 3 slaapkamers? Wilt u een kleine keuken of juist een ruime?
Een grote woonkamer met alleen ramen of juist ook openslaande deuren zodat u die zomers lekker open kan
zetten?
Wilt u alleen een douche cabine of wilt u nog meer kunnen relaxen in uw chalet met een heerlijk ligbad erin?
In ieder geval zijn er opties en ideeën genoeg om over na te denken bij het ontwerpen van uw droom chalet.
Onze adviseurs helpen u graag bij het ontwerpen van uw chalet en bespreken met u de mogelijkheden.
Bent u geïnteresseerd in een chalet op maat? Neem dan snel contact met ons op voor een afspraak.

M&M Caravanbouw B.V.
Ruytenbergweg 9
5165 NT Waspik
Tel: 06 53487951
Mail: info@recreatiebouw.nl

Wat u in de omgeving van Recreatiepark Klarenbeek kan bezoeken en of bezichtigen.
PALEIS HET LOO:
Ligt in de bossen bij Apeldoorn, in het hart van Nederland, was van 1686 tot
1975 de favoriete zomerresidentie van de Nederlandse stadhouderlijke en
Koninklijke familie. Sinds 1984 functioneert het paleis als museum, nadat
het op spectaculaire wijze met de tuinen in 17 de -eeuwse staat werd
teruggebracht. Paleis Het Loo is eigendom van de Staat.

HET NATIONALE PARK DE HOGE VELUWE:
Nationaal Park De Hoge Veluwe is een nationaal park in de Nederlandse
provincie Gelderland, gesticht in 1935.
Het is één van de oudste en grootste nationale parken in Nederland. U vindt
er maar liefst 5500 hectare bos, heide, vennen en stuifzand.
Samen met het Kroller Muller Museum en de beeldentuin vormt ze een
unieke combinatie tussen natuur, kunst en architectuur.

HET KROLLER MULLER MUSEUM:
Het Kroller Muller Museum is wereldberoemd vanwege haar omvangrijke
collectie schilderijen van Vincent van Gogh. Er hangt een schitterend
overzicht van zijn oeuvre. Verder zijn in het museum indrukwekkende
werken te bewonderen van George Searat, Pablo Picasso, Fernand Léger,
Piet Mondriaan en vele andere grote namen.

HET JACHTHUIS ST. HUBERTUS:
Dit jachthuis vind u in het Nationale Park de Hoge Veluwe en is het
voormalig woonhuis van de familie Kroller Muller.
Dit imposante jachthuis is in 1914 ontworpen door H.P. Berlage. De heer
Kroller was een fervent jager.
HET JACHTHUIS.

Wij verwelkomen u graag op Recreatiepark Klarenbeek
De koffie staat klaar!
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