
Beknopte weergave van de concept Verhuurbemiddelings- en Exploitatieovereenkomst (VME 2017)  

 

Contractpartijen:  Landal Vennenbos B.V. (De Exploitant) & de Eigenaar.  

 

Duur van de  Er is overeenstemming met Landal GreenParks om de VME voort te zetten t/m 2032. 

overeenkomst:  De nieuwe situatie is van kracht per 01-01-2017. 

  

Verhuurorganisatie:  Landal GreenParks.  

 

Vergoedingen: De totale vergoeding aan alle bungaloweigenaren zal 34% van de jaarlijkse netto huuromzet 

van alle bungalows tezamen bedragen. De vergoeding aan de individuele eigenaar wordt 

berekend op grond van de verdeelsleutel die is gebruikt bij het opstellen van de huuropbrengst 

tabel. (De verdeelsleutels worden hieronder weergegeven.) Netto huuromzet wil zeggen: het 

totaal van de in een kalenderjaar daadwerkelijk gerealiseerde huuropbrengsten van alle 

bungalows inclusief de door te berekenen kosten van de (eind)schoonmaak, doch excl. 

reserveringskosten, omzetbelasting, bedlinnen en toeristenbelasting.  

De vergoedingen worden maandelijks achteraf uitgekeerd en overgemaakt. De verschuldigde 

bijdragen, voor bijvoorbeeld onderhoud, worden hiermee verrekend. De vergoeding wordt 

vermeerderd met het van toepassing zijnde BTW tarief, thans 6%.  

 

Onderhoud:  Er is een gedetailleerd renovatie- en onderhoudsplan t/m 2032 gemaakt. Om de 

uitvoeringsverplichting kracht bij te zetten, komt er een aparte overeenkomst tussen de 

Belangenvereniging, Landal Vennenbos B.V. en de Onderhoudscoöperatie. De 

eigenarenbijdrage aan het onderhoudsfonds zal gemiddeld ca. € 2.400,- per bungalow per 

jaar bedragen. Landal draagt per jaar gemiddeld ca. € 1.600,- per bungalow bij. Deze 

bijdragen zijn nominaal gefixeerd. Het vaste bedrag ten laste van de eigenaren wordt conform 

de uitkeringspercentages verdeeld over de eigenaren. 

 

Verdeelsleutels:  VB 21 – D1 (197)   0,1883%  

VB 22 – BM, C1 (181)  0,1840%  

VB 23 – C2 (51)   0,1902%  

VB 24 – D2 (22)   0,1955%  

VB 25 – EM (31)   0,2548%  

VB 26 – BK (42)   0,1833%  

 

Eigen gebruik Bij eigen gebruik door de eigenaar heeft deze recht op 50% korting op de markt huurprijs.  

regeling: Deze prijs is afhankelijk van vraag en aanbod. Eigen gebruik is mogelijk buiten de 

vakantieperiodes. 

 

Renovatie/upgrade:  Landal garandeert dat de renovatie van de bungalows, de c.v., de nieuwe waterattractie en 

versterking van de infrastructuur worden voltooid in de periode 2017 – 2019. Er is rekening 

gehouden met het vervangen van de meubelpakketten vanaf 2025. 

 

 



Certificaten:  Om de upgrade/renovatie versneld uit te voeren, worden er certificaten uitgegeven. In totaal 

worden 650 certificaten a € 10.000,- uitgegeven tegen 5% per jaar. Deze worden afgelost in 

de jaren 2020 - 2026; ca. 100 certificaten per jaar. Een eigenaar die wil participeren in de 

uitgifte kan zich melden bij de Vereniging.  

 

Vereniging van  Iedere (nieuwe) eigenaar is niet automatisch lid van de Vereniging; hiervoor dient men zich 

Eigenaren bij de Vereniging aan te melden. De Eigenaar is verplicht om bij te dragen aan de kosten van 

de VvE.  

 

Verzekeringen:  De premies voor de inboedel- en opstal verzekering zijn voor rekening van De Exploitant.  

 

 

De volledige teksten van de Verhuurbemiddelings- en Exploitatieovereenkomst (VME 2017) zijn bij Residentia projectmakelaars 

op te vragen. Alle eigenaren hebben de overeenkomsten ontvangen en de status van de vernieuwde overeenkomsten is thans 

dat deze bij partijen liggen ter ondertekening. Aan het bovenstaande kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 


