Le Hameau du Beaufortain / Luxe 2 slk appartement / Les Saisies 1650

Ligging “Le Hameau du Beaufortain”

Skikaart Espace Diamant
Ligging Résidence “Le Hameau du Beaufortain” aan de piste
en op 700m afstand van het gezellige centrum van Les Saisies. Terugskiën tot aan de Résidence mogelijk.








Aantrekkelijk skigebied met 185 km aan pistes, hoogte van 1000m tot 2060m
154 pistes, waarvan 36 groen, 59 blauw, 49 rood, 10 zwart
146 km langlaufloipes door de prachtige natuur
2 Snowparks + goede off piste mogelijkheden voor snowboarders
85 liften voor snelle doorvoer, nauwelijks wachttijden
188 sneeuwkanonnen voor prima piste kwaliteit gedurende het gehele seizoen

Sfeerimpressie winter
LES SAISIES








Authentiek Alpendorp, op slechts 25 km van Albertville
Ideaal (ski)oord voor de winter
Rustiek oord met panoramisch uitzicht.
Les Saisies is een gezellig alpendorp met vele faciliteiten in winter
Sfeervol dorp, uitermate geschikt voor families
Naast het skiën : Sneeuwscooter tochten, hondenslede tochten,etc..

Sfeerimpressie zomer
LES SAISIES








Ideaal oord voor de zomer
Rustiek oord met panoramisch uitzicht
Les Saisies is een gezellig alpendorp, met ook zomers vele faciliteiten
Wandeltochten in prachtige natuur, mountainbiking, paardrijden, tennissen
Meer van Roseland
9 holes golfbaan

“Le Hameau du Beaufortain”
Les Saisies 1650 / ESPACE DIAMANT

Les Saisies 1650
Les Saisies is een gezellig bergdorp in Alpenstijl op een hoogte van 1650m,
waardoor maximale sneeuwzekerheid. In Les Saisies werden in 1992 de Olympische winterspelen, op het onderdeel Langlauf, gehouden.
Het dorp biedt veel faciliteiten en is door de organisatie van veel winter- en
zomeractiviteiten een uiterst aantrekkelijk skioord, ook voor kinderen.
Het sfeervolle centrum van Les Saisies heeft diverse restaurants en winkeltjes,
supermarkt, bakkerijen en enkele ski- en souvenir shops.

PLUSPUNTEN VAN DIT PROJECT:
› Ligging op 1650 m hoogte, aan de
piste en op 700m van gezellige
centrum van Les Saisies.

CGH Résidence “Le Hameau du Beaufortain”
Deze 4****Résidence is uniek gelegen aan de piste, op slechts 700 m van het
gezellige centrum van Les Saisies. De Résidence, welke met kerst 2004 werd
geopend, is gerealiseerd in authentieke bouwstijl, met natuursteen en hout uit
de streek. De totale Résidence omvat 8 chaletgebouwen met luxe appartementen, overdekte parkeergelegenheid, centrale receptie met fraaie faciliteiten als overdekt verwarmd zwembad, fitness, jacuzzi, sauna & hammam (allen
gratis) en een Beauty Care centre. Vanaf de Résidence heeft u een adembenemend uitzicht op de Mont Blanc en het Massief van Beaufortain.

› Terugskiën tot aan Résidence.
› Sfeervol project in authentieke
bouwstijl met natuursteen en hout
uit de streek.
› 4****Résidence met overdekt
verwarmd zwembad, fitness, jacuzzi, sauna & hammam (allen gratis)
en Beauty care centre. Ook voorzien van (overdekte) parking.

De Luxe appartementen werden verkocht met de aantrekkelijke CGH verhuurformule : BTW voordeel, voldoende eigen weken gratis gebruik, zorgeloos bezit
en aantrekkelijk rendement. Exploitatie door de CGH organisatie, exploitant
van meer dan 30 van deze 4**** Résidences.

› Panoramisch uitzicht richting de
Mont Blanc en het Massief van
Beaufortain.
› Goede waarde ontwikkelingsverwachting vanwege mogelijke uitbreiding skigebied naar 525 km.

Ligging & Bereikbaarheid



Les Saisies

1075 km van Utrecht
Vliegveld Genève (2uur)
Trein tot aan Albertville (29km), met bus
aansluiting naar Les Saisies.

CGH verhuurformule & rendementsprognose
DE CGH VERHUURFORMULE :

AANKOOPPRIJS EN RENDEMENT :

Het appartement werd aangekocht met verplichte verhuurovereenkomst voor 11 jaar
binnen het regime Résidence de Tourisme.
Voordeel van deze verhuurformule is de
teruggave van de BTW van 19,6 % en de
ontvangst van een vast jaarlijks rendement.
Na afloop van de 11 jaar verhuur wordt
deze overeenkomst voor telkens 9 jaar verlengd. Als eigenaar van het appartement
kunt u er zelf tot 8 weken per jaar gratis
gebruik van maken.

De vraagprijs voor het appartement, inclusief meubilering en inventaris, skilocker, privé
opbergkast en garageparkeerplaats bedraagt :
€ 210.000,- kosten koper

Verhuuropbrengst (€ 5.500,-- / € 5.000,-- excl BTW)

2,40%

De voordelen als eigenaar:

Waarde eigen weken ( 4 + 4 weken)

2,12%

 U bent eigenaar van een appartement op
een unieke locatie in een top skigebied.
 De retour ontvangen BTW (19,6%) wordt
aan de eigenaar over een periode van 20
jaar kwijtgescholden. Hiervan zijn inmiddels 17 jaar verstreken.
 De vaste verhuuropbrengst wordt jaarlijks
in 2 termijnen met u verrekend.
 U heeft recht op 4 weken gratis verblijf
tijdens de seizoenen : In de winter 1 x
HS, en 1xMS en in de zomer 1xHS en
1xMS.
 Daarnaast heeft u recht op nog 4 weken
gratis gebruik buiten de seizoenen.
 Management en beheer worden verzorgd
door CGH Résidences, exploitant van
meer dan 25 van deze luxe Résidences.
 U betaalt uitsluitend Taxe Foncière en
service lasten voor de VVE.
 U betaalt géén water, elektra, verwarming, verzekering en Taxe d’Habitation.

Verplichte voortzetting van de verhuurovereenkomst, inclusief de overeenkomst met de belastingdienst betreffende de afschrijving van de voorgeschoten BTW.
Indicatieve jaarlijkse opbrengsten :

4,52%
Indicatieve jaarlijkse besparingen
Fiscaal voordeel NL in box 3, over eigen inbreng

1,2%

Nog af te schrijven BTW

0,92%

Water, Electra, Taxe d’Habitation, verzekering, ca.

0,8%
3,02%

Verwachte toekomstige waardeontwikkeling

2,0%

tot

3,5%

Voor de bijdrage in de servicekosten en de Taxe Foncière dient u circa 0,7% van uw rendement te reserveren. Een verdere toelichting op de verschillende rendementsonderdelen verstrekken wij u graag.

Uw privileges als eigenaar:
 U heeft voor uw eigen weken gebruik eerste keuze binnen de tijdzones.
 Receptie services, vervroegde incheck, opgemaakte bedden, badlinnen, eindschoonmaak.
 U heeft gratis toegang tot de aanwezige faciliteiten als verwarmd zwembad, jacuzzi’s, sauna,
hammam en fitness.

 U kunt gebruik maken van de CGH ruilbeurs en alle andere skigebieden ontdekken.

Résidence “Le Hameau du Beaufortain”

Impressie faciliteiten

Résidence “Le Hameau du Beaufortain”

Inrichting appartement: Het appartement bevindt zich op de eerste etage. Entree met toilet en garderobekast, woonkamer met royale zithoek (bank ook om te
vormen tot 2 persoonsbed), TV corner, compleet ingerichte keuken met 4 pits keramische kookplaat, wasemkap, vaatwasser, koelkast, vriezer & oven. Eethoek in
massief hout, plavuizen vloer, balkon op het zuiden met fraai uitzicht naar de bergen. 2 slaapkamers met vaste kasten, waarvan de master bedroom met douche
en wastafelmeubel, solitaire badkamer met ligbad, wastafelmeubel met spiegelkast en designradiator. I.v.m. de uniformiteit bij de verhuur is het appartement
compleet ingericht en voorzien van inventaris. Tot het appartement behoort eveneens: een privé kelderkast, een garage parkeerplaats en een ski locker.

Impressie van het luxe 2 slaapkamer appartement

Impressie van het luxe 2 slaapkamer appartement

ALGEMENE INFORMATIE :
Omschrijving project
4**** Résidence “Le Hameau du Beaufortain”

2 slaapkamer appartement

Savoyard stijl met natuursteen en hout

Aantal slaapkamers

2

Aantal badkamers

2

Bewoonbaar vloeroppervlak

40,4 m²

Balkon

7,0 m² op zuiden met uitzicht naar de
bergen

Afwerking van het Appartement

Bouwer van het project

MGM

Aanvullende kenmerken

Jaar van oplevering

2004

Verhuur
Vraagprijs

€ 210.000,— kosten koper.

Aankoopkosten Frankrijk

Notariskosten ca. 2,5%, overdrachtsbelasting ca. 5,0 %.

Reserveringsbetaling

5%

4**** Résidence in Savoyard bouwstijl met natuursteen en hout. De Résidence omvat 8 chaletgebouwen m et luxe appartementen. Centraal in de Residence is het hoofdgebouw met receptie, ontvangstruimte met open haard, overdekt verwarmd zwembad, fitness en sauna (gratis) en beauty care centre.
De résidence heeft een ondergrondse parkeergarage. Ligging aan de piste, op 700m van het centrum
van Les Saisies..
Luxe afwerking zoals volledig ingerichte keuken en
badkamers, complete meubilering en inventaris inbegrepen.
Centraal in de Résidence is er WIFI aansluiting voor
probleemloos internetverkeer. Het appartement
heeft een privé bergkast, een skilocker en een eigen
garageparkeerplaats.
Management en beheer door CGH Résidence.

Jaarlijkse lasten

Taxe Foncieres
Taxe d’Habitation
Elektra / water
Verzekering
Service kosten

Energie informatie

Verwarming via elektrische radiatoren met
individuele thermostaten, afdoende
wandisolatie en dubbele beglazing.

Voor méér informatie kunt u ons bereiken per

Email : info@venturasol-vastgoed.nl
Telefoon +31 (0)541 - 662918
WWW.VENTURASOL-VASTGOED.NL

€ 460
n.v.t. )
n.v.t. ) betaald door CGH
n.v.t. )
€ 1.200

