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Voorwoord 
 
 
 
Recreatiepark Hollandse Wieden, Blokzijl 
Mei 2013 
 
 
 
Geachte (aspirant) koper, 
 
Een heerlijke plek om te ontspannen, te relaxen en met familie of vrienden bij elkaar te 
komen. Die plek kan de uwe zijn! Bovendien is het een interessante investering die helemaal 
op uw wensen af te stemmen is: de aankoop van een tweede woning op Recreatiepark 
Hollandse Wieden. 
 
Na twee jaar ontwikkelen met ruim 450 geïnteresseerden is het dan zo ver. Vol trots 
presenteren wij u: 68 luxe vrijstaande recreatiewoningen op een unieke locatie in het groen, 
aan het doorgaande vaarwater én op loopafstand van het prachtige stadje Blokzijl. 
 
Het park en haar recreatiewoningen is zodanig opgezet dat zowel u als eigenaar als de 
huurders optimaal kunnen genieten van de omliggende rust, ruimte en natuur en natuurlijk 
het comfort van de recreatiewoningen. U heeft de keuze uit twee type luxe en compleet 
ingerichte recreatiewoningen, beide met een eigentijdse uitstraling die terug doet denken aan 
de traditionele bebouwing van het gebied. 
 
In deze brochure vindt u meer informatie over het aankooptraject en het in eigendom hebben 
van een recreatiewoning. Wilt u andere informatie of heeft u na het lezen van deze brochure 
vragen dan staan de medewerkers van Residentia Projectmakelaars u graag te woord. Bel 
tijdens kantooruren: 0548 - 538 750. 
 
 
VOF Hollandse Wieden Blokzijl 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 mei 2013 
 
Deze brochure is met zorg samengesteld en bevat informatie en sfeerimpressies die u een indruk geven van de 
mogelijkheden. Na de toewijzing van een kavel ontvangt u de exacte specificaties van de door u gekozen kavel, 
recreatiewoning en overige uitvoeringsopties. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden 
ontleend. 
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Overzicht betrokken ondernemingen 
 
Bij de ontwikkeling en realisatie van een recreatiepark, en in het bijzonder uw 
recreatiewoning, zijn diverse partijen betrokken. U vindt onderstaand een overzicht van 
organisaties en ondernemingen waar u als (aspirant)koper mee te maken krijgt. 
 
 
VOF Hollandse Wieden Blokzijl 
Projectontwikkeling 
 
Als koper krijgt u uiteraard te maken met VOF 
Hollandse Wieden, een samenwerkings-
verband tussen Loostad Vastgoedontwikkeling 
en Bouwonderneming Veeneman. 
Bouwonderneming Veeneman is een 
familiebedrijf, een regionale speler en 
gespecialiseerd in zorgvastgoed, renovatie en 
onderhoud. Loostad Vastgoedontwikkeling is 
onder andere gespecialiseerd in recreatieve 
vastgoedontwikkeling en -exploitatie.  
 
Jonneke te Raa 
Tel: 055 - 368 38 00 
e-mail:  info@hollandsewieden.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bouwcombinatie Hollandse Wieden VOF  
Projectaannemer 
 
Uw recreatiewoning wordt gebouwd door 
Bouwcombinatie Hollandse Wieden VOF. In 
deze bouwcombinatie verzorgt De Groot 
Vroomshoop de productie van de woningen, 
welke grotendeels in eigen fabriek worden 
geprefabriceerd en Bouwonderneming 
Veeneman zorgt voor de afwerking.  
 
 
 
 
Bouwcombinatie Hollandse Wieden VOF 
Birol Akkavim 
Tel: 0546 - 666333 
E-mail: bakkavim@degrootvroomshoop.nl 

Residentia projectmakelaars 
Projectmakelaar 
      
U maakt als koper ook kennis met Residentia 
Projectmakelaars. Zij zijn al ruim 20 jaar 
gespecialiseerd in de verkoopbemiddeling van 
recreatiewoningen. Landelijk bemiddelen zij 
zowel in nieuw te bouwen als bestaande 
recreatiewoningen; altijd gelegen op fraaie 
locaties. 
 
 
 
 
 

Tel:  0548 - 538 750 
E-mail: info@residentia.nl 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Hölscher & Davids Notarissen 
Projectnotaris:  
 
Voor u en voor Hollandse Wieden verzorgt 
Hölscher & Davids Notarissen de splitsing in 
appartementsrechten en de juridische levering 
waarmee het onroerend goed op uw naam 
komt te staan. Ook met vragen over het kopen 
met meerdere personen of estate planning, 
kunt u bij hen terecht. Hölscher & Davids 
notarissen heeft een vestiging in Almelo en in 
Rijssen en verleent haar diensten zowel aan 
zakelijke als aan particuliere klanten. 
 
 
Laura Davids 
Tel:  0548 - 760 020 
E-mail: info@holscherdavids.nl 
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Dutchen bijzondere vakantieverblijven 
Verhuur & Beheer 
 
Voor het verhuren van uw recreatiewoning en 
het operationeel beheer van het park heeft 
Hollandse Wieden een overeenkomst gesloten 
met Dutchen. Dutchen biedt luxueuze 
vakanties, op bijzondere locaties, met een 
hoge servicegraad aan. Om de gewenste 
kwaliteit te waarborgen verzorgt Dutchen 
tevens het beheer van het park, waardoor u als 
eigenaar geen omkijken heeft naar zaken als 
onderhoud, schoonmaak en parkadministratie. 
 
 
Tristan Brinkhuis 
Tel: 072 - 740 00 10 
E-mail: eigenaren@dutchen.nl 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Instyle Concepts 
Inrichting 
 
U heeft bij de indeling en inrichting van het 
interieur de keuze uit diverse pakketten. 
Natuurlijk zijn deze pakketten af te stemmen 
op uw persoonlijke wensen. Bij het 
samenstellen van uw interieur kunt gebruik 
maken van de adviezen en diensten van 
Instyle Concepts, een toonaangevend 
interieurbureau gespecialiseerd in het inrichten 
van recreatiewoningen, hotels en 
zorginstellingen.  
 
 
 
Daan Hemminga 
Tel: 0522 - 244 999 
E-mail: info@instyleconcepts.nl 
 
 

Aswa Keukens 
Keukenleverancier 
 
Uw woning krijgt een keuken van Siematic met 
apparatuur van Siemens. De keuken is 
ontworpen op de ruimte en de uitstraling van 
uw recreatiewoningen. U past uw keuken 
eenvoudig zelf aan uw wensen aan via de 
configurator op de website van Hollandse 
Wieden. Grotere veranderingen doorvoeren of 
meer informatie opvragen, kan door contact op 
te nemen met Aswa Keukens of een van de 
filialen in Hilversum, Dordrecht, Helmond, 
Uden of Venlo te bezoeken. 
 
Tomy Klein Zieverink 
Tel:  0492 - 548 186 
E-mail:  helmond@aswakeukens.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ideal Standard 
Sanitair 
 
Het sanitair in uw toekomstige recreatiewoning 
is in een aantal sanitair-lijnen samengesteld en 
ontworpen door Ideal Standard. U vindt de 
verschillende mogelijkheden in de brochure 
over de inrichting. Ideal Standard heeft meer 
dan 135 soorten sanitair in productie, in meer 
dan 20 landen. Vaak zijn uw specifieke 
wensen ook door te voeren, wanneer u ze 
doorgeeft aan de contactpersoon van de 
bouwcombinatie. Hij gaat dan op zoek naar de 
beste maatoplossing voor u.  
 
Bouwcombinatie Hollandse Wieden VOF 
Birol Akkavim 
Tel: 0546 - 666333 
E-mail: bakkavim@degrootvroomshoop.nl 
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Uw recreatiewoning en de koopsom 
 
In dit hoofdstuk vindt u meer informatie over de verschillende woningtypes, woningindelingen en 
uitvoeringsopties. U leest enkele praktische tips die u helpen bij het maken van de juiste keuzes en u 
vindt hier uitleg die hoort bij de vermelde prijzen op de prijslijst. 
 
De kavels 
De eerste keuze die u waarschijnlijk maakt, is de keuze voor een kavel. De meeste kavels bestaan 
naast een grondstuk voor een gedeelte uit water. U heeft dus de mogelijkheid om een steiger op uw 
eigendom te realiseren. Het water dat deel uitmaakt van uw kavel blijft openbaar toegankelijk. Naast de 
ligging aan het water en de mogelijkheid tot het bouwen van een aanlegsteiger, hebben enkele kavels 
ook andere specifieke bepalingen. Deze bepalingen vindt u op de website van Hollandse Wieden door 
in de kavelkaart op de kavel van uw keuze te klikken. 
 
De vier woningtypes 
U heeft qua woning de keuze uit twee basistypes: Fuut en Watermunt. Beide types zijn te voorzien van 
een rieten dak en dan heten ze: Zonnedauw en Rietgans. De vier verschillende woningtypes kunt u 
gespiegeld en binnen bepaalde lijnen zelf op de kavel plaatsen. In principe kan op iedere kavel ieder 
woningtype, worden gebouwd. Voor enkele kavels is een type vastgelegd in verband met de 
beschikbare ruimte. Deze informatie vindt u eveneens op de kavelkaart die op de website staat. 
 

 
 
 
 

Impressie Fuut  Impressie Watermunt 

Impressie Zonnedauw Impressie Rietgans 
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De indelingsvarianten 
Alle woningen hebben op de begane grond een open keuken, een woonkamer met toegang tot het 
terras en een slaapkamer met eigen badkamer. In de basisuitvoering heeft ieder woning op de eerste 
verdieping twee royale slaapkamers, één badkamer en een toiletruimte.  
 
 
 
 

Begane grond Basis  Fuut/Zonnedauw Begane grond Basis Watermunt/Rietgans 

Begane grond Variant Fuut/Zonnedauw Begane grond Variant Watermunt/Rietgans 
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Optioneel is het mogelijk om op de eerste verdieping bij iedere slaapkamer een badkamer te realiseren 
of één grote badkamer te combineren met een sauna. Op de prijslijst treft u de prijsconsequenties aan. 
Alle woningtypes zijn uit te voeren als 4- of 6-persoonswoning. Bij de 4-persoons uitvoering vervallen 
dan de badkamer en de slaapkamer op de begane grond. 
 
 
 
 
 
  

Verdieping Basis Fuut/Zonnedauw Verdieping Basis Watermunt/Rietgans 

Verdieping Variant 1 Fuut/Zonnedauw Verdieping Variant 1 Watermunt/Rietgans 

Verdieping Variant 2 Fuut/Zonnedauw Verdieping Variant 2 Watermunt/Rietgans 
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De uitvoeringsvarianten 
Uw toekomstige recreatiewoning wordt voorzien van een luxe keuken, fraai sanitair en standaard 
vloerverwarming op de begane grond.  
 
De keuken is van Siematic en u krijgt Siemens apparatuur, het sanitair wordt geleverd door Ideal 
Standard. Zowel voor de keuken als voor het sanitair bestaan diverse optionele mogelijkheden. Ook 
vloerverwarming op de eerste verdieping is mogelijk. Afhankelijk van het aantal badkamers, de keuken 
en het sanitair, passen wij de capaciteit van uw CV-ketel natuurlijk aan. Wilt u een aanpassing die niet 
in de lijst van optionele mogelijkheden staat? Bel naar de desbetreffende leverancier voor een 
maatwerkofferte (contactgegevens op pagina 3 en 4) of bekijk de interieurbrochure. 
 

Besluit u een recreatiewoning te kopen? Dan ontvangt u uiteraard de exacte technische gegevens van 
de recreatiewoning én de tuin, zoals u die gekozen heeft. 

 
 
 
De kavelinrichting 
Uw tuin is natuurlijk een belangrijk onderdeel om te kunnen genieten van uw recreatiewoning. Dutchen 
verzorgt het beheer van het park en ook het onderhoud van uw tuin. Zo heeft u wel de lusten maar niet 
de lasten! De tuininrichting is voor het gehele park uniform. Hierbij is rekening gehouden met 
projectmatig onderhoud.  
 
Standaard tuininrichting: 

• één parkeerplaats van grasbetontegels 
• fraai toegangspad naar entreedeur 
• terras van 20m2, zelfde steen als pad en weg 
• 60 cm bestrating, betontegels, rondom woning 
• Vlonder aan de waterkant  
• smalle strook beplanting op perceelgrens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Optioneel:  
• steiger plaatsen (kan niet bij iedere 

kavel) 
• terras vergroten 

 

Principe uitwerking kavelinrichting 
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De woningsituering 
In samenspraak met u bepalen wij graag de exacte locatie van uw recreatiewoning op uw kavel. Daarbij 
willen wij u zoveel mogelijk vrijheid geven terwijl wij tegelijkertijd de ruimtelijke kwaliteit van het gehele 
plan waarborgen. Ter toelichting hebben wij een aantal richtlijnen op papier gezet voor de situering van 
uw woning.  
 
Spelregels voor situering: 

• de afstand tussen de woning en de aangrenzende kavel dient minimaal 3 meter te zijn; 
• de voorgemelde afstand mag minder zijn, mits de afstand tussen de recreatiewoningen 

minimaal 6 meter bedraagt. Het is dus mogelijk dat de situering van uw woning afhankelijk is 
van een al vastgestelde situatie van de naast gelegen woning; 

• u mag maximaal 10% afwijken, mits de gemeente daar toestemming voor geeft; 
• Indien nodig, nemen wij de afwijkende afstanden mee in de aanvraag van de benodigde 

vergunningen; 
• er dient altijd één parkeerplaats op de kavel gerealiseerd te worden. 

 
 
Toelichting prijslijst 
Op de prijslijst vindt u koopsommen waarbij de grondsom, de stichtingskosten van de recreatiewoning, 
de notariskosten, de tuinaanleg en de separate eigenarenberging bij het receptiegebouw zijn 
inbegrepen. De prijzen zijn vrij op naam en exclusief omzetbelasting (BTW is 21%).  
 
Interieurpakketten 
Op de prijslijst vindt u diverse prijzen van diverse interieurpakketten, exclusief BTW. In de prijs van de 
interieurpakketten is een vloerafwerking in PVC opgenomen. Ook elektronica en interieuraccessoires 
maken onderdeel uit van de interieurpakketten. Bovendien is het mogelijk om in overleg met Instyle 
Concepts de interieurpakketten af te stemmen op uw persoonlijke wensen, zolang u tenminste aan de 
kwaliteitseisen van Dutchen blijft voldoen. 
 
Notariskosten 
De in de koopsom opgenomen notariskosten betreffen enkel die kosten die betrekking hebben op de 
juridische levering, oftewel de overdracht en de inschrijving in het kadaster. Notariskosten als gevolg 
van persoonlijke omstandigheden zoals financiering of estate planning zijn niet inbegrepen. 
 
Fiscale consequenties 
In de fiscale bijsluiter van deze brochure leest u meer over de fiscale consequenties van het aankopen 
van een recreatiewoning. Ook vindt u daar de mogelijkheden om ook als particulier de omzetbelasting 
terug te vorderen.  
 

Alle prijzen op de prijslijst zijn exclusief BTW (21%). 
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Parkfaciliteiten 
 
Rust en ruimte in een gebied met prachtige natuur en dat allemaal dichtbij het stadje Blokzijl, dat is wat 
recreatiepark Hollandse Wieden haar gasten biedt.  
 
Door de ligging van het park, op loopafstand van het stadje Blokzijl, is bewust gekozen om geen 
commerciële parkvoorzieningen zoals horeca op het park te realiseren. Met die uitgangspunten is er 
tevens gekozen voor een kleinschalig receptiegebouw met ruimte voor het schoonmaakbedrijf, de 
technische dienst en voorraadbeheer. Tevens komt er mogelijk een verhuur van bijvoorbeeld boten 
en/of fietsen op het park.  
 
Bij het receptiegebouw bevindt zich ook de entree van het park, een parkeerplaats en een botenhelling 
met een centrale aanlegsteiger. Het park is via de Duinigermeerweg te bereiken, maar wordt door 
middel van een toegangscontrolesysteem afgesloten voor auto’s. Fietsers en voetgangers hebben 
daarentegen wel vrije toegang.  
 
Langs het Noorderdiep loopt een kleine waterkering (dijkje). Deze heeft een hoogte van circa 70 cm. Bij 
de realisatie van het park wordt deze waterkering verlegt naar de oost-, zuid- en westzijde van de 
locatie. Het park wordt dus “buitendijks” gerealiseerd. Voor de kavels die grenzen aan een waterkering 
gelden enkele specifieke voorwaarden. Dit betreft de kavels 16 en 22 t/m 27. Wij informeren u hier 
graag over. 
 
Het te realiseren water op het park krijgt een maximale diepgang van maximaal één meter. Alle kavels 
worden voorzien van een degelijke beschoeiing waardoor het aanleggen van boten eenvoudig mogelijk 
is. Ten oosten van het project, naast de tweede fase, wordt gelijktijdig met de realisatie van de tweede 
fase een groene natuurzone gerealiseerd. Deze groene zone krijgt een natuurlijk talud in het water. 
Hier wordt dus geen beschoeiing gerealiseerd. 

 

Impressie receptiegebouw 
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Juridische en Organisatorische Structuur 
 
Als eigenaar van een recreatiewoning op Recreatiepark Hollandse Wieden wilt u natuurlijk vooral 
genieten. U wilt wel de lusten maar niet de lasten van bijvoorbeeld het onderhoud van het park of de 
verhuur van de woningen. Een goede parkorganisatie en een heldere juridische structuur zijn daarom 
belangrijk. 
 
Appartementsrecht 
Bij aankoop van een kavel met een recreatiewoning koopt u ook het juridische appartementsrecht. Dit 
appartementsrecht geeft u het recht op het exclusieve gebruik van uw privégedeelte, oftewel uw kavel 
met recreatiewoning. Het park bestaat uit een juridische splitsing van 68 appartementsrechten en 
daarnaast algemene voorzieningen. De 68 appartementsrechten vormen gezamenlijk de Vereniging 
van Eigenaars Hollandse Wieden Blokzijl. 
 
Vereniging van Eigenaars  
U bent bij aankoop automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars. Gezamenlijk met de andere 
eigenaren bepaalt u op democratische wijze het parkbeleid en daarmee de dagelijkse gang van zaken 
op het recreatiepark. Denk hierbij aan het ontvangen van huurders, het laten onderhouden van de 
recreatiewoningen, tuinen en parkvoorzieningen en het doen van allerhande administratieve taken. 
Uiteraard doet u dit als gezamenlijke eigenaars niet zelf, maar zijn deze werkzaamheden uitbesteed 
aan Dutchen. Bij aankoop van uw recreatiewoning sluit u daarom ook een overeenkomsten met 
Dutchen af, voor het uitvoeren van deze taken.  
 

Meer informatie over Dutchen leest u verderop in deze brochure. 
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Het kooptraject 
 
Voordat uw recreatiewoning gebruiks- en verhuurklaar is, komt er wat papierwerk bij kijken. In dit 
hoofdstuk vertellen wij u graag hoe het kooptraject verloopt en wat de betekenis is van de verschillende 
overeenkomsten. 
 
Koopovereenkomst kavel 
Heeft u een kavel gekozen? Dan stellen wij een ‘koopovereenkomst kavel’ voor u op. Met deze 
overeenkomst koopt u de kavel van VOF Hollandse Wieden Blokzijl. In de koopovereenkomst worden 
ook de kavelspecificaties én voorwaarden van de kavel vermeldt.  
 
Aanneemovereenkomst recreatiewoning 
Naast het kopen van een kavel sluit u een ‘aanneemovereenkomst recreatiewoning’ met 
Bouwcombinatie Hollandse Wieden VOF af. Dit is de aannemer die in uw opdracht uw recreatiewoning 
bouwt. Bij de aanneemovereenkomst horen natuurlijk de contracttekeningen van uw recreatiewoning én 
een omschrijving van de technische uitvoering. Ook de garantievoorwaarden zijn onderdeel van deze 
overeenkomst 
 
Koopovereenkomst inventaris 
U heeft nu een kavelcontract en een bouwcontract getekend, voor de inrichting van het interieur kiest u 
één van de interieurpakketten, eventueel aangepast aan uw specifieke wensen en tekent u een 
‘koopovereenkomst inventaris’. Zowel de ‘koopovereenkomst kavel’, de ‘aanneemovereenkomst 
recreatiewoning’ als de ‘koopovereenkomst inventaris’ tekent u onder voorbehoud van het verkrijgen 
van de benodigde vergunningen en het behalen van een voldoende verkoopscore binnen een bepaalde 
tijd. 
 
Leveringsakte 
Is er voldoende verkocht en zijn de benodigde vergunningen verkregen? Dan wordt u uitgenodigd door 
de notaris om de leveringsakte te tekenen. Door ondertekening van de leveringsakte door de notaris en 
inschrijving in het kadaster wordt u eigenaar van uw kavel. Het tekenen van de leveringsakte kan bij de 
projectnotaris op kantoor, maar kan ook per volmacht plaatsvinden. De notaris stemt dit natuurlijk met u 
af. 
 
Beheerovereenkomsten 
Zoals u al heeft kunnen lezen, is het beheer van het park uitbesteed aan Dutchen. Voor het uitbesteden 
van deze werkzaamheden zijn twee overeenkomsten van toepassing: een Beheersovereenkomst 
tussen de Vereniging van Eigenaars en Dutchen en een Beheersovereenkomst tussen u als eigenaar 
en Dutchen.  
 
In de overeenkomst tussen Dutchen en de VvE wordt het beheer van de algemene voorzieningen 
geregeld en de condities van de samenwerking. De Beheerovereenkomst is onderdeel van de 
koopovereenkomst, maar ondertekent u als koper niet zelf. Het is immers een overeenkomst tussen de 
VvE en Dutchen. Door het kopen van een kavel geeft u aan kennis te hebben genomen van en in te 
stemmen met de voorwaarden van de beheerovereenkomst. Voor het beheer van uw eigendom (kavel 
en recreatiewoning) tekent u wél een individuele beheerovereenkomst. Met ondertekening van deze 
overeenkomst geeft u opdracht aan Dutchen om uw eigendom te beheren. 
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Verhuurbemiddelingsovereenkomst 
Het bestemmingsplan verplicht u om uw recreatiewoning minimaal 200 dagen per jaar aan te bieden 
voor verhuur. U bepaalt zelf in welke periode u uw recreatiewoning niet gebruikt en wilt verhuren. De 
verhuur van uw recreatiewoning zorgt voor opbrengsten, waardoor u de kosten logischerwijs 
vermindert. Bovendien kunt u (een deel van) de BTW terugvragen bij de fiscus. Meer informatie 
hierover vindt u in de fiscale bijsluiter. 
 
Voor het verhuren in opdracht sluit u met Dutchen een verhuurbemiddelingsovereenkomst. 
In hoofdlijnen treft u onderstaande de bepalingen uit deze overeenkomst aan: 

• De looptijd van de overeenkomst is maximaal 10 jaar na de start verhuur van de eerste 
recreatiewoning binnen dit project. 

• De eerste 5 jaar ontvangt Dutchen een provisie van 25% over de ontvangen bruto 
huuropbrengst. 

• De tweede 5 jaar ontvangt Dutchen ook 25% provisie over de ontvangen bruto huuropbrengst 
en aan het einde van elke kalenderjaar ontvangt de VvE 1/5-deel van de door Dutchen 
ontvangen provisies. Dit bedrag wordt door de VvE gereserveerd voor (toekomstige) 
investeringen en/of groot onderhoud aan het park. Door deze werkwijze is er altijd een 
financiële voorziening binnen de VvE aanwezig om naast onderhoud ook te investeren in het 
park. 

 
In de 200 dagen zelf de woning gebruiken… 
Wanneer u uw recreatiewoning in een bepaalde periode beschikbaar stelt voor verhuur en u wilt toch 
zelf gebruik maken van uw woning, dan kan dat. Dat doet u via een last-minute reservering voor eigen 
gebruik. Als uw recreatiewoning niet verhuurd is kunt u uw woning reserveren voor eigen gebruik.  
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Verhuur en Beheer volgens Dutchen 
 
‘Bijzondere vakantieverblijven, bijzonder goed verzorgd’ 
 
Onze vrije tijd is ons veel waard en daarom zijn we veeleisender geworden. Immers, wanneer het tijd is 
om te relaxen, mag het aan niets ontbreken. Als verhuurder en beheerder van bijzondere 
vakantieverblijven is Dutchen zich dat terdege bewust. Sterker nog; het vormt de speerpunt in ons 
beleid. Dutchen ontzorgt eigenaren en biedt huurders luxe en comfort. 
 
De woningen die Dutchen in verhuur heeft, zijn van de allerhoogste kwaliteit en bevinden zich op 
kleinschalige, rustige parken in of nabij prachtige natuur. Ze zijn privé-eigendom van particulieren die er 
zelf ook gebruik van maken. In zijn dubbelrol als verhuurder en beheerder dient Dutchen dus twee 
meesters: de vakantievierende gast en de investerende eigenaar. 
 
Samenwerken voor resultaat en kwaliteit 
Dutchen biedt de eigenaren alle inspanningen en middelen die nodig zijn voor een onbezorgd en goed 
renderend bezit van het tweede huis. De eigenaren op hun beurt werken met Dutchen samen om de 
gasten een optimale vakantie-ervaring te bezorgen die vergelijkbaar is met het verblijf in een uitstekend 
hotel. ‘Onze service moet van hetzelfde hoge niveau zijn als de kwaliteit van de accommodatie’, aldus 
Tristan Brinkhuis, directeur bij Dutchen. ‘Dat is het recept voor succesvolle verhuur en daarin streven 
wij en de eigenaren precies hetzelfde doel na’. 
 
Onze speerpunten van kwaliteit 
U als eigenaar wordt ontzorgd door: 

� uitstekend beheer van de woning door team van professionele servicemedewerkers 
� behalen van stabiel rendement door gedegen promotie van het aanbod 
� transparante rapportage en innovatieve IT die ook beschikbaar is voor de eigenaren 
� Persoonlijke benadering in ondersteuning, advies en eventuele klachtenafhandeling 
� Inventief en innovatief bij uitbreiding van services, vervanging en renovatie 

 
Vakantiebeleving voor de gasten 

� Top accommodaties op toplocaties op basis van hoge kwaliteitseisen 
� Rust, ruimte en natuurbeleving door kleinschaligheid zonder massavermaak 
� Moderne inrichting, luxe faciliteiten en internettoegang 
� Extra services ter plekke: opgemaakte bedden en een luxe welkomstpakket 
� Helder en modern online-verhuurproces met persoonlijke call-centerondersteuning 

 
Verhuurprognose  
Op de volgende pagina treft u een prognose aan van de mogelijk te behalen verhuuropbrengst en een 
inschatting van de jaarlijkse kosten. Uiteraard is de verhuuropbrengst afhankelijk van het aantal dagen 
waarop u uw recreatiewoning ter beschikking stelt voor verhuur. Ook de uitvoering van uw 
recreatiewoning heeft hier invloed op. Hoe luxer uw recreatiewoning is uitgevoerd des te hoger zijn de 
verhuurprijzen. Daarnaast is de verhuuropbrengst natuurlijk afhankelijk van de algehele 
marktomstandigheden. 
De jaarlijkse kosten bepaalt u voor een deel zelf doordat de gezamenlijke eigenaars binnen de VvE de 
begroting opstellen en goedkeuren.  
De berekeningen zoals weergegeven moet u dan ook beschouwen als indicatief. 
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Prognose verhuurexploitatie 6-persoons recreatiewoning   

  

  

  
Prognose bruto verhuuropbrengst in jaar 3* 

 

22.589,22 

Verhuurprovisie Dutchen 25% 5.647,30 

  16.941,91 

Geprognosticeerde kosten:   

Bijdrage aan beheer € 2.000,00   

OZ belasting € 650,00   

Onderhoudskosten € 500,00   

Vuilophaaldienst € 150,00   

Energiekosten € 1.100,00   

Zuivering en rioollasten € 250,00   

Bijdrage VVE € 750,00   

Verzekeringen € 600,00   

    

Totaal geschat per jaar € 6.000,00  geïndexeerd jaar 3  6.288,00 

  4,80%   

Prognose netto huuropbrengst     10.653,91 

Prognose verhuurexploitatie 4-persoons recreatiewoning   

    

Prognose bruto verhuuropbrengst in jaar 3* 15.309,22 

Verhuurprovisie Dutchen 25% 3.827,30 

  11.481,91 

Geprognosticeerde kosten:   

Bijdrage aan beheer € 2.000,00   

OZ belasting € 650,00   

Onderhoudskosten € 500,00   

Vuilophaaldienst € 150,00   

Energiekosten € 1.000,00   

Zuivering en rioollasten € 250,00   

Bijdrage VVE € 750,00   

Verzekeringen € 600,00   

    

Totaal geschat per jaar € 5.900,00  geïndexeerd jaar 3  6.183,20 

  4,80%   

Netto huuropbrengst     5.298,71 

* Het eerste jaar wordt beschouwd als aanloopjaar, jaar drie is het stabilisatiejaar.    

* Gerekend is met 365 dagen per jaar verhuurbeschikking en een bezetting van 70%   

Deze berekening geeft een indruk van de verhuurexploitatie van een basiswoning. Het betreft echter  

een inschatting van opbrengsten en kosten die afhankelijk zijn van vele factoren waaronder de exacte  

uitvoering van uw recreatiewoning, de door de eigenaars (VvE) op te stellen begroting van de VvE en  

de door u zelf te bepalen verhuurperiodes.   

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend 
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Fiscale aspecten bij de aankoop van een recreatiewoning 

1. Inleiding 
In deze fiscale bijsluiter geven wij een globaal overzicht van de fiscale gevolgen van de aankoop en exploitatie van een 

recreatiewoning op recreatiepark Hollandse Wieden in Blokzijl. Hierbij zal aandacht worden besteed aan de omzetbelasting 

(hierna: btw) en de inkomstenbelasting.  

De beschreven fiscale gevolgen zijn gebaseerd op de huidige Nederlandse wet- en regelgeving, met als uitgangspunt dat de 

recreatiewoning wordt aangekocht door een particuliere koper die in Nederland woonachtig is (binnenlands 

belastingplichtige). Onder voorwaarden zijn de fiscale gevolgen ook van toepassing indien de aankoop en exploitatie van de 

recreatiewoning plaatsvindt door een fiscaal transparant samenwerkingsverband van natuurlijke personen (hierna aan te 

duiden als het samenwerkingsverband). Met deze bijsluiter wordt niet getracht een uitputtende beschrijving te geven van alle 

relevante fiscale aspecten van de aankoop, het bezit en de exploitatie van de recreatiewoning. 

Doel van deze fiscale bijsluiter is om u als koper/eigenaar op hoofdlijnen te informeren over de fiscale gevolgen van de 

aankoop en exploitatie van uw recreatiewoning. Wij adviseren u bij twijfel de individuele situatie af te stemmen met de eigen 

fiscale adviseur, dan wel de voor u competente eenheid van de Belastingdienst.  

Uiteraard zijn ook wij bereid u nader te adviseren over de fiscale aspecten van de aankoop en exploitatie van een 

recreatiewoning op recreatiepark Hollandse Wieden in Blokzijl.  

2. Btw 
Bij de aankoop van een nieuwe, nog niet in gebruik genomen c.q. nog geen twee jaren in gebruik zijnde, recreatiewoning is op 

basis van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: Wet OB) 21% btw verschuldigd. Indien de koper de recreatiewoning 

uitsluitend gaat gebruiken voor eigen persoonlijke doeleinden, vormt deze btw een kostenpost. 

Indien de koper de recreatiewoning mede met het oog op de verhuur aanschaft, kan een andere situatie ontstaan. In dat geval 

kan sprake zijn van een aankoop als (btw-)ondernemer. Dit is ook het geval indien de koper de recreatiewoning duurzaam via 

Dutchen (hierna: de verhuurorganisatie) gaat verhuren. Door de verhuur aan de verhuurorganisatie kwalificeert de koper (c.q. 

het samenwerkingsverband), onder voorwaarden, als btw-ondernemer en verricht de koper btw-belaste prestaties. De verhuur 

van een recreatiewoning ten behoeve van kort verblijf is belast met 6% btw.  

Het exploiteren van de recreatiewoning door de koper als btw-ondernemer heeft tot gevolg dat: 

• de aan de koper in rekening gebrachte btw op de kosten toerekenbaar aan de recreatiewoning (inclusief de btw op de 

aankoopsom) in aftrek kan worden gebracht, respectievelijk kan worden teruggevraagd, bij de Belastingdienst; 

• de koper (hierna in dit hoofdstuk ook ‘btw-ondernemer’) btw is verschuldigd over/uit de huursom welke btw via de 

periodieke btw-aangifte moet worden aangegeven  c.q. aan de Belastingdienst moet worden betaald. 

De btw-ondernemer kan onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van een regeling voor ‘kleine ondernemers’. De 

toepassing van deze kleine ondernemersregeling kan er toe leiden dat geen of minder btw aan de Belastingdienst is 

verschuldigd. De kleine ondernemersregeling is ook toepasbaar op fiscaal transparante samenwerkingsverbanden.  

 

‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), PricewaterhouseCoopers 
Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions, Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 
54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, 
waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u 
meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene (inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. 
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Hierna wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

• btw-ondernemerschap; 

• vermogensetikettering1; 

• aftrek van voorbelasting; 

• btw-tarief bij verhuur van de recreatiewoning; en 

• de kleine ondernemersregeling.  

 

2.1. Btw-ondernemerschap 
Op basis van de Wet OB is de verhuur van een recreatiewoning om daar duurzaam opbrengsten uit te genieten een btw-belaste 

prestatie welke leidt tot ondernemerschap voor de btw. Bij de beoordeling of sprake is van btw-ondernemerschap kunnen de 

werkelijke duur van de verhuur, de omvang van de klantenkring en de hoogte van de huuropbrengsten een aanwijzing vormen 

of daadwerkelijk sprake is van btw-ondernemerschap. 

Indien de recreatiewoning conform de voor Hollandse Wieden geldende afspraken voor minimaal 200 dagen door de koper ter 

beschikking wordt gesteld aan de verhuurorganisatie, kwalificeert de koper naar onze mening als btw-ondernemer. Via een 

besluit heeft de staatssecretaris van Financiën2 bepaald dat; “De inspecteur waaronder de exploitant van het 

vakantiewoningencomplex ressorteert, beoordeelt of de eigenaars/verhuurders van de vakantiewoningen als zelfstandig zijn te 

beschouwen ten opzichte van de exploitant van het complex. De inspecteur waaronder de individuele eigenaar/verhuurder van 

de vakantiewoning ressorteert beoordeelt de andere criteria voor het ondernemerschap van de betrokken 

eigenaar/verhuurder”. De ervaring leert dat de Belastingdienst inderdaad zal concluderen dat er bij de verhuur van minimaal 

200 dagen sprake is van btw-ondernemerschap. Het feit dat de koper niet zelf, maar via een verhuurorganisatie gaat verhuren, 

heeft op dit oordeel geen invloed.  

Indien de koper (c.q. het samenwerkingsverband van kopers/eigenaars) van een recreatiewoning kwalificeert als btw-

ondernemer moet de koper zich aanmelden bij de Belastingdienst. Deze aanmelding moet plaatsvinden door het indienen van 

een Opgaaf Startende Onderneming3. De Belastingdienst zal vervolgens beoordelen of de koper voldoet aan de eisen voor het 

btw-ondernemerschap en, bij een positieve beoordeling, overgaan tot het uitreiken van btw-aangiften. Vervolgens moet de 

koper periodiek btw-aangiften indienen waarop de koper de door derden in rekening gebrachte btw op de investerings- en 

exploitatiekosten toerekenbaar aan de recreatiewoning (in het juiste tijdvak van aangifte) in aftrek brengt (zie onderdeel 2.3) 

en de verschuldigde btw over de huursom aangeeft. 

2.2. Vermogensetikettering 
Indien de recreatiewoning door de koper volledig (het gehele jaar) ter beschikking wordt gesteld aan de verhuurorganisatie, 

kwalificeert de recreatiewoning volledig als ondernemingsvermogen (100% zakelijke etikettering). De koper heeft dan geen 

keuzerecht om de recreatiewoning gedeeltelijk tot zijn ondernemingsvermogen te rekenen en gedeeltelijk tot zijn 

privévermogen. 

Indien de recreatiewoning uitsluitend voor (privé)gebruik bestemd is, kwalificeert de recreatiewoning volledig als 

privévermogen. De btw is dan in het geheel niet aftrekbaar. Deze laatste situatie zal zich zeer waarschijnlijk niet voordoen, 

aangezien de recreatiewoning overeenkomstig het vigerende bestemmingsplan minimaal  

200 dagen per jaar via de verhuurorganisatie voor de verhuur bestemd moet worden. 

Doordat de recreatiewoning een deel van het jaar ter beschikking wordt gesteld aan de verhuurorganisatie en gedeeltelijk voor 

eigen is gebruik bestemd, is er sprake van keuzevermogen. In dat geval kan de koper er voor kiezen om de recreatiewoning als 

                                                 
1 Etikettering is een administratieve handeling, in casu dient uit de administratie c.q. wijze van verrekening van btw te blijken 
welke route men kiest. Overleg met uw adviseur is aanbevelenswaardig. 
2 Besluit van 14 juli 2009, nr. CPP2008/137M, onderdeel 7.4.2. 
3 Aanmelding dient in een zo vroeg mogelijk stadium te geschieden, bij voorkeur voorafgaande aan de bouw c.q. verkrijging van 
de eigendom. 
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privévermogen te etiketteren (geen aftrek van btw), volledig als ondernemingsvermogen te etiketteren of als deels privé- en 

deels ondernemingsvermogen te etiketteren.  

De laatste mogelijkheden, etikettering van de recreatiewoning als volledig ondernemingsvermogen of deels privé- en deels 

ondernemingsvermogen, leiden in het jaar van aankoop van de recreatiewoning per saldo tot aftrek van btw conform het 

werkelijk gebruik (zie onderdeel 2.3). In het restant van deze fiscale bijsluiter nemen wij als uitgangspunt dat de 

recreatiewoning volledig als ondernemingsvermogen wordt geëtiketteerd. Indien de koper een andere etikettering overweegt, 

adviseren wij deze keuze nader fiscaal te laten toetsen.  

2.3. Aftrek van voorbelasting 
Het door een btw-ondernemer verhuren van de recreatiewoning voor kort verblijf is belast met 6% btw. Dit heeft als gevolg dat 

(een deel van) de btw op de kosten van de aanschaf, gebruik, onderhoud en andere exploitatiekosten (gas, water, elektriciteit, 

schoonmaak etc.) in aftrek kan worden gebracht via de btw-aangifte. Deze btw op de investeringen en kosten etc. wordt ook wel 

aangeduid met ‘voorbelasting’. 

Indien de recreatiewoning door de koper vanaf de ingebruikname structureel gedurende het gehele jaar ter beschikking wordt 

gesteld aan de verhuurorganisatie, is voor de toepassing van de Wet OB géén sprake van privégebruik van de recreatiewoning 

door de koper. In dat geval kan de btw op de aan de recreatiewoning toerekenbare kosten volledig in aftrek worden gebracht. 

Wordt de recreatiewoning echter ook gebezigd voor eigen (privé)gebruik dan geldt wel een beperking van het recht op aftrek. 

Uitgangspunt is dat de omvang van de aftrek van voorbelasting in principe vast staat aan het einde van het jaar waarin deze 

btw door de leveranciers in rekening is gebracht. Het recht op aftrek van btw op de aanschafkosten van onroerende- en 

roerende investeringsgoederen4 wordt niet aan het einde van het jaar definitief en blijvend vastgesteld. Onroerende zaken 

worden namelijk het (boek)jaar van ingebruikname en de negen daarop volgende jaren gevolgd (de zogenoemde 

herzieningsregeling). Voor roerende investeringsgoederen geldt een herzieningstermijn van vier jaar na het (boek)jaar van 

ingebruikname.  

2.3.1. Bepalen van de omvang van het recht op aftrek van 
voorbelasting 

Het eigen gebruik van de recreatiewoning wordt door de Belastingdienst niet als (btw-)ondernemersgebruik beschouwd. Bij 

“gemengd” gebruik zal daarom een deel van de voorbelasting niet voor aftrek in aanmerking komen. Het deel (percentage) van 

de voorbelasting dat wel voor aftrek in aanmerking komt, dient naar de mening van de Belastingdienst berekend te worden 

door het aantal dagen verhuur aan derden (via de verhuurorganisatie) te delen door het aantal dagen totaal gebruik. Het aantal 

dagen dat de recreatiewoning leegstaat, telt hierbij niet mee5. 

Bij de aankoop van een recreatiewoning ontvangt de koper in zijn hoedanigheid als btw-ondernemer een factuur met 

vermelding van btw. Op dat moment moet door de btw-ondernemer een reële inschatting worden gemaakt van het 

ondernemers/zakelijke- en privégebruik in het eerste jaar. Voor het zakelijke gebruik bestaat recht op aftrek van voorbelasting. 

Deze voorbelasting wordt in aftrek gebracht op de btw-aangifte over het tijdvak waarin de factuur met btw is ontvangen.  

Aan het einde van het eerste boekjaar moet op basis van het werkelijke gebruik van de recreatiewoning het definitieve 

aftrekrecht worden berekend. Als deze verhouding afwijkt van de eerdere inschatting moet de geclaimde aftrek worden 

herrekend. Deze herrekening kan tot gevolg hebben dat een aanvullende teruggaaf van btw wordt verkregen of dat een deel van 

de geclaimde voorbelasting aan de Belastingdienst moet worden terugbetaald.  

                                                 
4 Roerende investeringsgoederen zijn goederen waarop wordt (of zou worden) afgeschreven voor de inkomstenbelasting of 
vennootschapsbelasting. Of in de praktijk ook daadwerkelijk wordt afgeschreven is in dit kader niet relevant. 
5 Onder verwijzing naar de wet- en regelgeving en in de praktijk gemaakte afspraken vragen wij ons af of dit standpunt van de 
Belastingdienst  in deze casus juist is. Wij adviseren de koper/eigenaar desgewenst contact op te nemen met een fiscaal 
adviseur. 
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In de negen daaropvolgende jaren wordt het gebruik van de recreatiewoning voor de btw ‘gevolgd’. Bij afwijkingen ten opzichte 

van het jaar van ingebruikname, moet steeds 1/10e deel van de btw bij aanschaf worden herzien6. Deze herziening kan 

wederom tot gevolg hebben dat de btw-ondernemer een aanvullende teruggaaf van btw krijgt of dat de btw-ondernemer een 

deel van de in aftrek gebrachte voorbelasting moet terugbetalen. 

NB 
De herzieningsregeling voor roerende investeringsgoederen (bijvoorbeeld delen van de inventaris) is gelijkluidend met 

uitzondering van de herzieningstermijn. Deze bedraagt bij roerende investeringsgoederen vier jaar na het jaar van 

ingebruikname, waardoor jaarlijks 1/5e deel van de btw bij aanschaf moet worden herzien.  

 

(Cijfermatig) voorbeeld 

Op 1 januari 2014 wordt een factuur ontvangen voor de koop van een recreatiewoning en de bijbehorende roerende 

investeringsgoederen op recreatiepark Hollandse Wieden. Deze factuur ziet er als volgt uit: 

Koopsom recreatiewoning Hollandse Wieden  € 300.000 

Roerende investeringsgoederen    €    25.000 

Verschuldigde btw (21%)     €    68.250 

Totaal       €  393.250 

 

De recreatiewoning wordt op 1 januari 2014 in gebruik genomen. De verhuurorganisatie gaat de recreatiewoning 220 dagen 

per jaar verhuren. Van de overige 145 dagen maakt de btw-ondernemer zelf  

30 dagen gebruik van de recreatiewoning. Dit betekent een totaal gebruik van 250 dagen en 115 dagen leegstand.  

De recreatiewoning wordt in 2014 voor afgerond 88% voor btw-belaste prestaties gebruikt (220 dagen verhuur van de in totaal 

250 gebruiksdagen). Dit betekent dat in totaal € 60.060 ( 88% van € 68.250) aan btw in aftrek kan worden gebracht in 2014. 

Van de in aftrek gebrachte btw is € 55.440 toerekenbaar aan de aankoop van de recreatiewoning (per jaar van de 

herzieningsperiode € 5.544) en € 4.620 aan de aankoop van de roerende investeringsgoederen (per jaar van de 

herzieningsperiode (€ 924).  

In 2015 verhuurt de verhuurorganisatie de recreatiewoning 320 dagen per jaar en wordt de recreatiewoning gedurende 5 dagen 

door de btw-ondernemer privé gebruikt. In 2015 wordt de recreatiewoning derhalve voor afgerond 99% voor btw-belaste 

prestaties gebruikt. Doordat de recreatiewoning meer voor btw-belaste prestaties wordt gebruikt, dient in 2015 een deel van de 

in 2014 geclaimde voorbelasting te worden herzien.  

Voor de btw op de aanschaf van de recreatiewoning is de berekening van de herziening in 2015 als volgt. 

De btw op de aanschaf van de recreatiewoning bedroeg € 63.000. Hiervan is in 2014 € 55.440 in aftrek gebracht op basis van 

een belast gebruik van 88% (per jaar € 5.544). Als de aftrek in 2015 wordt berekend, komt voor het jaar 2015 in totaal 99% - 

zijnde € 62.370 (dit jaar € 6.237) - van de bij aanschaf in rekening gebrachte btw voor aftrek in aanmerking. De herziening c.q. 

aanvullende teruggaaf bedraagt in 2015 derhalve  

€ 693 (10% van (€ 62.370 - € 55.440)).  

Voor de btw op de aanschaf van de roerende investeringsgoederen is de berekening van de herziening in 2015 als volgt. 

De btw op de aanschaf van de roerende investeringsgoederen bedroeg € 5.250. Hiervan is in 2014 € 4.620 in aftrek gebracht op 

basis van een belast gebruik van 88% (per jaar € 924). Als de aftrek in 2015 wordt berekend, komt 99% - zijnde € 5.198 (per 

jaar € 1.040) van de bij aanschaf in rekening gebrachte btw voor aftrek in aanmerking. De herziening c.q. aanvullende 

                                                 
6 Herziening kan achterwege blijven indien de afwijking van het recht op aftrek van btw in het desbetreffende jaar minder dan 
10% afwijkt ten opzichte van het jaar van ingebruikname.  
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teruggaaf bedraagt in 2015 derhalve € 116 (20% van (€ 5.198 -  

€ 4.620).  

Let op: Voor roerende zaken/niet-investeringsgoederen en diensten (ook onderhoud) is de aftrek van voorbelasting na afloop 

van het jaar van ingebruikname  definitief. In de jaren daarna heeft een wijziging in het gebruik geen herziening van de eerder 

in aftrek gebrachte voorbelasting tot gevolg. 

2.3.2. Verkoop en levering van de recreatiewoning binnen de 
herzieningsperiode 

Indien de recreatiewoning binnen de herzieningsperiode wordt verkocht en geleverd, kan dit gevolgen hebben voor de bij de 

aanschaf in aftrek gebrachte voorbelasting. Op het moment van de verkoop/levering van recreatiewoning moet worden 

beoordeeld of sprake is van een met btw te belasten levering en/of een correctie van de eerder in aftrek gebrachte voorbelasting 

noodzakelijk is.  

De levering van de recreatiewoning door de btw-ondernemer is belast met btw indien de levering vóór, op of uiterlijk twee 

jaren na datum eerste ingebruikneming geschiedt.  

Is er sprake van een met btw te belasten levering, dan wordt bij wijze van fictie gesteld dat de recreatiewoning voor het restant 

van de herzieningstermijn voor btw-belaste prestaties wordt gebruikt. Hierdoor kan de in aftrek gebracht btw bij aankoop van 

de recreatiewoning in stand blijven of bestaat er mogelijk zelfs recht op een aanvullende teruggaaf van btw. Van belang is wel 

dat deze herziening ineens in het tijdvak van levering plaatsvindt. 

Is bij de levering van de recreatiewoning binnen de zogenoemde herzieningstermijn (tot negen jaar na het jaar van 

ingebruikname) geen btw verschuldigd, dan wordt bij wijze van fictie gesteld dat de recreatiewoning voor het restant van de 

herzieningstermijn wordt gebruikt voor prestaties gebruikt waarvoor geen recht op aftrek van btw bestaat7. Hierdoor zal 

(hoogstwaarschijnlijk) een deel van de als voorbelasting in aftrek gebrachte btw bij aankoop van de recreatiewoning moeten 

worden herzien respectievelijk aan de Belastingdienst moeten worden terugbetaald. Ook deze herziening vindt ineens plaats en 

wel op de aangifte over het tijdvak van levering. 

De hiervoor bedoelde herziening respectievelijk terugbetaling van btw aan de Belastingdienst als gevolg van een van btw 

vrijgestelde levering kan worden voorkomen. 

In de eerste plaats kan de herziening worden voorkomen indien de verkoper/btw-ondernemer en de koper gezamenlijk opteren 

voor een btw-belaste levering van de recreatiewoning. Om te kunnen opteren voor een btw-belaste levering is het noodzakelijk 

dat de koper wordt aangemerkt als btw-ondernemer en dat hij de recreatiewoning voor minimaal 90% van het jaar (gebruikte 

dagen) gaat verhuren.  

De tweede mogelijkheid om de herziening c.q. terugbetaling te voorkomen is aanwezig indien de verkoop in btw-termen kan 

worden geduid als de overdracht van een onderneming. Bij de overdracht van een onderneming (overdracht van een 

algemeenheid van goederen) is op grond van artikel 37d van de Wet OB geen btw verschuldigd. De koper treedt dan als ware in 

de plaats van de verkoper/ btw-ondernemer en neemt de lopende herzieningstermijn(en) van de verkoper over. De koper zal 

dan jaarlijks een beoordeling moeten maken of hij een deel (van de oorspronkelijk door de verkoper) in aftrek gebrachte btw 

moet herzien. Voorwaarde van de toepassing van deze regeling is dat de koper de overgenomen onderneming (de verhuur van 

de vakantiewoning) voortzet.  

In alle andere gevallen is de levering van de recreatiewoning vrijgesteld van btw en zal bij een levering binnen de 

herzieningstermijn een deel van de oorspronkelijk bij aankoop in aftrek gebrachte btw aan de Belastingdienst moeten worden 

betaald.  

                                                 
7 Bij een levering na afloop van de herzieningstermijn vindt geen herziening meer plaats. 
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Indien daadwerkelijk wordt overgegaan tot verkoop en levering van de  recreatiewoning binnen de herzieningstermijn 

adviseren wij, gezien de fiscale gevolgen voor verkoper en  koper, de fiscale gevolgen nader te laten toetsen c.q. beoordelen. 

2.4. Btw-tarief verhuur recreatiewoning 
De verhuur van woningen is in beginsel vrijgesteld van btw. Deze vrijstelling geldt niet als het gaat om de verhuur van een 

vakantie woning, zoals de recreatiewoning, aan personen die daar slechts voor een korte periode verblijf houden. Als een korte 

periode wordt in ieder geval een periode van 6 maanden aangemerkt. Bij een langere periode is niet de lengte van het verblijf, 

maar het feit of de huurder zijn maatschappelijk leven naar de recreatiewoning overbrengt bepalend.  

De verhuur van een vakantiewoning (zo ook de recreatiewoningen) is expliciet uitgezonderd van de  

btw-vrijstelling van de verhuur van onroerend goed. Hierdoor is over de huursom btw verschuldigd. Het  

btw-tarief voor de verhuur van recreatiewoningen bedraagt 6% (verlaagd tarief). Het verlaagde btw-tarief is ook van toepassing 

indien de recreatiewoning ter beschikking wordt gesteld aan een verhuurorganisatie, die uiteindelijk gaat verhuren aan 

personen die daar voor een korte periode verblijven.  

Een woning c.q. de recreatiewoning wordt als vakantiewoning in de zin van de Wet OB beschouwd indien: 

• de woning kenbaar is als vakantiewoning en ook als zodanig wordt gebruikt; en 

• uit de aard van het aangebodene en de wijze waarop dit wordt aangeboden en de overige omstandigheden blijkt dat sprake 

is van recreatief gebruik/ recreatieve bestemming.  

 

Uit de met Dutchen te sluiten verhuurbemiddelingsovereenkomst kan worden afgeleid dat aan de vorengenoemde 

voorwaarden wordt voldaan. De verhuur van de recreatiewoning is belast naar het verlaagde btw-tarief van 6%. Daarbij is van 

belang dat de staatssecretaris van Financiën in een besluit heeft aangegeven, dat de toepassing van het verlaagde btw-tarief 

geldt voor zowel de verhuur van de eigenaren van de recreatiewoningen aan de verhuurorganisatie als voor de verhuur door de 

verhuurorganisatie aan de uiteindelijke gebruikers. 

 

2.5. Kleine ondernemersregeling 
De kleine ondernemersregeling is bedoeld voor btw-ondernemers, zijnde natuurlijke personen en samenwerkingsverbanden 

van natuurlijke personen, die in Nederland woonachtig c.q. gevestigd zijn en die per saldo minder dan € 1.883 aan btw 

verschuldigd zijn.  De kleine ondernemersregeling voorziet in een vermindering van de per saldo aan de Belastingdienst 

verschuldigde btw (belastingvermindering).  

De belastingvermindering is afhankelijk van de per saldo verschuldigde btw en bedraagt maximaal € 1.345. Voor de berekening 

van de belastingvermindering zijn twee situaties te onderscheiden: 

• de per saldo te betalen btw bedraagt maximaal  € 1.345; de belastingvermindering is gelijk aan de per saldo te betalen btw, 

of 

• de per saldo te betalen btw is meer dan € 1.345, maar niet meer dan € 1.883; de belastingvermindering is gelijk aan 2,5 

maal het verschil tussen € 1.883 en de te betalen btw. De vermindering kan niet hoger zijn dan de af te dragen btw.  

 

De toepassing van de kleine ondernemersregeling staat er niet aan in de weg dat de btw op de aanschaf van de recreatiewoning 

(naar rato) in aftrek kan worden gebracht via de btw-aangifte. Ten slotte is van belang dat de kleine ondernemersregeling geldt 

per btw-ondernemer. Een btw-ondernemer die meer dan één bedrijf of meer dan één recreatiewoning exploiteert, moet voor de 

toepassing van de kleine ondernemersregeling de gezamenlijke btw in aanmerking nemen. 
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3. Inkomstenbelasting 
 

3.1. Inleiding 
De verhuur van een onroerende zaak door een natuurlijk persoon brengt voor de inkomstenbelasting de vraag met zich mee 

onder welk regime deze wordt belast. Grofweg kan een drietal categorieën worden onderscheiden: 

• winst uit onderneming (box 1); 

• resultaat uit overige werkzaamheden (box 1); 

• inkomen uit sparen en beleggen (box 3). 

Hierna wordt verondersteld dat de verhuur van de recreatiewoning door de particulier/natuurlijk persoon niet kwalificeert als 

winst uit onderneming.  

Bovendien wordt aangenomen dat de recreatiewoning niet kwalificeert als een ‘eigen woning’ als bedoeld in fiscale zin (in welk geval de 
‘eigenwoningregeling’ in box 1 van toepassing is), en dat de recreatiewoning niet ter beschikking wordt gesteld aan een verbonden 
natuurlijk persoon of verbonden lichaam voor de uitoefening van een onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden (in welk geval 
de ‘terbeschikkingstellingsregeling’ van box 1 van toepassing is). Tot slot wordt verondersteld dat geen permanente verhuur aan één en 
dezelfde huurder plaatsvindt. 

3.2. Resultaat uit overige werkzaamheden (box 1) 
De verhuur van de recreatiewoning kwalificeert als resultaat uit overige werkzaamheden, indien de verhuuractiviteiten zodanig 

zijn dat deze ‘normaal actief vermogensbeheer’ te boven gaan. Hiervan zal bij de verhuur van een recreatiewoning door een 

particulier – zeker via een verhuurorganisatie – doorgaans geen sprake zijn, omdat het innen van huurpenningen, het 

verrichten van onderhoud en soortgelijke activiteiten worden beschouwd als normaal actief vermogensbeheer.  

3.3. Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) 
Vermoedelijk zal de recreatiewoning in beginsel kwalificeren als een vermogensbestanddeel dat is belast in  

box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). Dit houdt in dat de koper wordt belast voor een forfaitair rendement van 4% over de 

WOZ-waarde van de recreatiewoning van het betreffende jaar, verminderd met de eventueel daarop drukkende leningen c.q. 

hypothecaire financieringen. Dit forfaitaire rendement zal vervolgens worden belast tegen een tarief van 30%. De netto 

forfaitaire heffing bedraagt hiermee 1,2%. De jaarlijkse huurinkomsten, alsmede vermogensresultaten bij vervreemding, 

worden dus niet separaat in box 3 belast. Hier staat tegenover dat kosten, lasten en afschrijving niet aftrekbaar zijn.  

Iedere belastingplichtige heeft in box 3 een heffingsvrij vermogen van € 21.139, die voor ‘fiscale partners’ wordt verdubbeld tot 

een heffingsvrij vermogen van € 42.278 (cijfers 2013).  

4. Afsluitend 
In deze fiscale bijsluiter hebben wij de fiscale gevolgen van de aankoop, bezit en exploitatie van een recreatiewoning 

beschreven. Een juiste fiscale behandeling van de recreatiewoning kan grote invloed hebben op het uiteindelijk te behalen 

rendement. De beschreven fiscaliteit is als volgt samen te vatten: 

• een aankoop als btw-ondernemer leidt tot een (gedeeltelijke) teruggaaf van btw ter zake van de aankoop, bezit en 

exploitatie van een recreatiewoning; ter zake van de verhuuropbrengsten is 6% btw verschuldigd; 

• onder voorwaarden kan de btw-ondernemer gebruik maken van de kleine ondernemersregeling; en 

• de recreatiewoning kwalificeert als vermogensbestanddeel in box 3 van de inkomstenbelasting.  

 

De beschreven fiscaliteit in deze fiscale bijsluiter is gebaseerd op de op dit moment geldende wet- en regelgeving en verschenen 

jurisprudentie.  
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