Royaal 3 slaapkamer appartement - Samoëns / Grand Massif

Situering CGH Résidence
“La Reine des Prés”

Skikaart Le Grand Massif
Ligging van het project “La Reine des Prés” :
Op ca. 300 meter van het centrum van Samoëns en de
Telecabine / gondel “Grand Massif Express”.

•
•
•
•
•

Aantrekkelijk skigebied met 265 km aan pistes (Le Grand Massif), hoogte van 700 m tot 2500 m.
265 km pistes, waarvan 118 km blauw, 107km rood, 41 km zwart.
47 km langlaufloipes door de prachtige natuur .
56 liften voor snelle doorvoer, nauwelijks wachttijden
Freestylers vinden in dit skigebied de 3 grootste Funparken van Europa. Daarnaast vindt men hier
de ‘Cascade’ een bekende afdaling van 14 km lang.

Impressie winter

SAMOËNS

Samoëns geldt als één van de meest gezellige alpendorpen in de Haute Savoie. Uitstekend bereikbaar op
slechts 45 minuten rijden van Génève en Chamonix. Het centrum van Samoëns heeft gezellige pleintjes, res‐
taurants, bars, terrassen en diverse winkels en in de winter de geliefde ijsbaan. Even buiten het centrum
bevindt zich de grote gondel “Grand Massif Express” die je in 8 minuten op 1600 m hoogte brengt met toe‐
gang tot het gehele skigebied. Van en naar de skilift kan met de gratis shuttlebus.

Impressie zomer

SAMOËNS

Samoëns wordt door de kenners het mooiste skidorp van de Franse Alpen genoemd. Het dorpje heeft een idyllisch his‐
torisch centrum met in het midden van het dorp de grote oude kerk. In het centrum vindt je leuke pleintjes met kroeg‐
jes en winkeltjes en natuurlijk een paar prima restaurants. Aantrekkelijk in Samoëns is ook de dagmarkt, de botanische
tuin en direct buiten het dorp een meertje en een sportcentrum met o.a. tennis, zwembaden met glijbanen en een golf‐
oefenbaan. Samoëns is zomers het epicentrum van het Grand Massif en de Vallée du Giffre met haar vele outdoor acti‐
viteiten zoals o.a. wandelen, mountainbiken, raften, paragliding, quad rijden en diverse evenementen.

Résidence “La Reine des Prés”
Samoëns ‐ Le Grand massif
Samoëns ligt op 900 m, in het Grand Massief skigebied, op slechts 45
minuten van Genève. Het authentieke dorp is gelegen in het groen en
heeft een fraai sportcentrum, waardoor het zomers ook uiterst aantrekkelijk is. Het gezellige centrum heeft diverse winkeltjes en leuke restaurants en terrasjes.
Het skiën in Samoëns is erg populair. Het maakt deel uit van het Grand
Massif skigebied, met plaatsen als Les Carroz, Morillon, Sixt Fer a Cheval
en Flaine. Het skigebied omvat 134 pistes en 80 skiliften verspreidt over
een lengte van 265 km. Door de bossen en over alpenweiden, met unieke panoramische vergezichten. Daarnaast heeft het gebied ook uitstekende langlaufmogelijkheden en voor snowboarders het bekende Le
Jam Park. Een zeer gevarieerd gebied voor zowel beginnende als geoefende skiërs, langlaufers en snowboarders.

PLUSPUNTEN VAN DIT PROJECT:
› Ligging op 100 m van de skilift
en 300 m van het sfeervolle centrum.
› Résidence in authentieke bouwstijl met veel natuursteen en hout
uit de streek, receptie met lounge
en open haard en faciliteiten als
overdekt verwarmd zwembad,
sauna, jacuzzi, hammam, fitness
(allen gratis), Beauty Care centre
en overdekte parkeergelegenheid.
› De luxe afgewerkte appartementen zijn voorzien van compleet
ingerichte keuken en badkamer
(s), parkeerplaats, skilocker en
een privé kelderkast.
› Aantrekkelijke verhuurformules,
BTW voordeel, gratis weken eigen gebruik, aantrekkelijk rendement, zorgeloos bezit.
› Goede waarde ontwikkelingsverwachting vanwege beperkte
bouw mogelijkheden in de top
skigebieden.

Samoëns

De Résidence “La Reine des Prés”
Gelegen op 300 m van de skilift en het centrum van het authentieke alpendorp Samoëns, realiseerde MGM de CGH Résidence “La Reine des
Pres”. Een sfeervolle Residence welke beschikt over enkele chaletgebouwen met luxe appartementen, een centrale receptie met lounge en open
haard, en fraaie faciliteiten als overdekt verwarmd zwembad, sauna, jacuzzi, hammam, fitness (allen gratis) en een Beauty Care centre met een
gespecialiseerd team voor schoonheids- en welzijn behandelingen. Daarnaast beschikt het over eigen overdekte parkeergelegenheid.
De luxe appartementen werden verkocht met de attractieve CGH verhuurformule : BTW voordeel, voldoende eigen weken gratis gebruik een
probleemloos bezit en aantrekkelijke verhuuropbrengst. De Résidence
wordt gemanaged door de CGH organisatie, marktleider in het topsegment met meer dan 25 luxe Résidences.

Locatie & Bereikbaarheid
•
•

Airport Genève (45 minuten)
Trein naar Cluses (60km), met aansluiten‐
de busverbinding naar Samoëns.

CGH verhuurformule & rendementsprognose
DE CGH VERHUURFORMULE :

AANKOOPPRIJS EN RENDEMENT

Het appartement werd aangekocht met
verplichte verhuurovereenkomst voor 11
jaar binnen het regime Résidence de Tou‐
risme. Voordeel van deze verhuurformule
is de teruggave van de BTW van 19,6 % en
de ontvangst van een vast jaarlijks rende‐
ment. Na afloop van de 11 jaar verhuur
wordt deze overeenkomst voor een perio‐
de van 7 jaar verlengd. Als eigenaar van het
appartement kunt u er zelf tot 10 weken
per jaar gratis gebruik van maken.

De vraagprijs voor het appartement, inclusief meubilering en inventaris, skilocker, privé
opbergkast en garageparkeerplaats bedraagt :
€ 419.000,‐ kosten koper

De voordelen als eigenaar:

Verplichte voortzetting van de verhuurovereenkomst, inclusief de overeenkomst met de
belastingdienst betreffende de afschrijving van de voorgeschoten BTW. De nog af te schrijven
BTW levert jaarlijks een voordeel op van € 4.342,‐‐.
Indicatieve jaarlijkse opbrengsten :
Verhuuropbrengst (€ 7.797,‐‐ / € 7.088,‐‐ excl BTW)

1,86%

Waarde eigen weken ( 6 + 4 weken)

2,15%
4,01%

• 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 inmid‐
dels 7 jaar verstreken.

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

1,2%

Nog af te schrijven BTW

1,03%

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

0,8%

• De vaste verhuuropbrengst wordt jaar‐

3,03%

lijks in 2 termijnen met u verrekend.

• U heeft recht op 6 weken gratis verblijf
tijdens de seizoenen : In de winter 1 x HS,
1xMS en 1x LS en in de zomer 1xHS en
2xMS.

• Daarnaast heeft u recht op nog 4 weken
gratis gebruik buiten de seizoenen.

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 rende‐
ment te reserveren. Een verdere toelichting op de verschillende rendementsonderdelen ver‐
strekken wij u graag.

• Management en beheer worden ver‐
zorgd door CGH Résidences, exploitant
van meer dan 25 van deze luxe Résiden‐
ces.

• U betaalt uitsluitend Taxe Foncière en
service lasten voor de VVE.

• U betaalt géén water, elektra, verwar‐
ming, verzekering en Taxe d’Habitation.

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.

LIGGING RÉSIDENCE
“LA REINE DES PRÉS”

Luchtfoto Samoëns met positie

Résidence “La Reine des Prés”

NAAR CENTRUM
(ca. 300m)

NAAR SKILIFT (ca.
300m)

RECEPTIE EN ONTVANGST
OVERDEKT VERWARMD ZWEMBAD, FITNESS, SAUNA,
HAMMAM EN SPA & BEAUTY CARE

Project plattegrond

Résidence “La Reine des Prés”

Résidence “La Reine des Prés”
Entree met hoofdgebouw en receptie

Winter impressie Résidence “La Reine des Prés”

Plattegrond
Woonniveau

Inrichting woonniveau : Entrée met garderobekast, woonkamer met royale zithoek (bank ook om te vormen tot 2
persoonsbed), TV corner, volledig ingerichte keuken met 4 pits keramische kookplaat, wasemkap, vaatwasser, koelkast, vriezer en combi-oven. Eethoek in massief hout, plavuizen vloer, balkon op het zuiden, met fraai uitzicht naar
de bergen. Op deze etage bevinden zich verder een separaat toilet, een royale slaapkamer met parket vloer, voldoende vaste kastruimte en een separate badkamer met ligbad, wastafelmeubel met spiegelkast en designradiator.
In de woonkamer bevindt zich de trap naar de bovenverdieping.

Plattegrond
Etage

Inrichting bovenverdieping : Via de trap komt men op de hal met toegang tot 2 slaapkamers met parketvloer en
voldoende vaste kastruimte. De ene slaapkamer heeft een uitzetbaar raam, de andere slaapkamer is voorzien van
een royaal Velux dakraam. Op de bovenverdieping bevindt zich verder een solitaire badkamer met douche, wastafelmeubel met spiegelkast, een toilet en designradiator. Het appartement is sfeervol ingericht en voorzien van robuust, stijlvol meubilair en complete inventaris. Tot het appartement behoren bovendien: ruime privé kelderkast,
een ski opbergkast en een garageparkeerplaats.

Impressie van de inrichting van de appartementen

Impressie faciliteiten Résidence

ALGEMENE INFORMATIE :
3 slaapkamer appartement

Savoyard stijl met natuursteen en hout

Aantal slaapkamers

3

Aantal badkamers

2

Aantal toiletten

2

Bewoonbaar vloeroppervlak

92,0 m²

Vloeroppervlak balkon

8,7 m²

Omschrijving Résidence
“La Reine des Prés”

Afwerking van het Appartement

Ligging Balkon

Zuiden, uitzicht naar de bergen

Bouwer van het project

MGM

Jaar van oplevering

2009

Aanvullende kenmerken

Vraagprijs

€ 419.000,— kosten koper

Aankoopkosten Frankrijk

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

Reserveringsbetaling

5%

De Résidence is gebouwd in authentieke bouwstijl
en omvat enkele chaletgebouwen met luxe appartementen en een overdekte parkeergarage. Het
hoofdgebouw biedt onderdak aan de centrale
receptie met ontvangstruimte en open haard, overdekt verwarmd zwembad, jacuzzi, sauna, hammam,
fitness en wellness. Centre.

Luxe afwerking zoals volledigingerichte keuken en
badkamers, stijlvol gemeubileerd en voorzien van
compleet inventaris. Een slilocker, een privé opbergkast en een garage parkeerplaats zijn bij de vraagprijs inbegrepen.
Het appartement beschikt over WIFI aansluiting
voor probleemloos internetverkeer..

Verhuur

Beheer en management door de CGH organisatie,
exploitant van ruim 25 luxe Résidences in de Alpen.

Jaarlijkse vaste lasten

Taxe Fonciere
Taxe d’habitation
Electriciteit / Water
Verzekeringen
Service kosten
Totale kosten

Energie informatie

Vloerverwarming en elektrische radiatoren met
individuele thermostaten, elektrische boiler
voor voldoende warm water, afdoende wandisola
tie, dubbele beglazing. Label D /C, Diagnostisch
rapport binnenkort beschikbaar.

Voor méér informatie kunt u ons bereiken per

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

€ 858
€
0 )
€
0 ) Betaald door CGH
€
0 )
€ 1.680
€ 2.538

