
JE EIGEN LUXE ECOLODGE 
IN HARTJE ROERMOND, 
PAL AAN HET WATER!





In het Maasparcje geniet u van alle rust, verscholen in het 
groen en aan het water, met de gemakken en gezelligheid 
van de Maasplassen en het centrum van Roermond om de 
hoek.

De naastgelegen Maasplassen bieden diverse mogelijkheden 
om te recreëren op of aan het water. De nabijheid van enkele 
grotere en kleinere jachthavens geven u de kans optimaal te 
profiteren van deze mogelijkheden en na afloop te genieten van 
een glaasje bubbels. 

Roermond zelf heeft een rijk voorzieningenniveau, verspreid 
over de binnenstad, het Retailpark en de Designer Outlet aan 
de stadsrand. Laat de rust van de park achter u voor de reuring 
van de stad. Ga shoppen in een van de vele speciaalzaken of 
boetiekjes. Dompel u onder in een gastronomische ervaring of 
strijk neer op een terrasje. 

Eenmaal terug op het Maasparcje geniet u met vrienden of 
familie nog van een gezellige barbecue of borrel om de perfecte 
dag af te sluiten.    

Het maakt deze locatie bij uitstek een van de meest geliefde 
recreatiegebieden in de regio! 

Aan het water, 
dicht bij het centrum 

van Roermond
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DUURZAME ECOLODGES

51 energiezuinige en duurzame ecolodges

Het Maasparcje in Roermond is anders dan de gebruikelijke 
recreatieparken. Het ruime opgezette park biedt u natuurlijk alle 
gemakken die u ervan verwacht, zoals veel groen en natuur in de 
directe omgeving, dicht bij de bruisende stad Roermond, veel 
faciliteiten in de buurt én professioneel onderhoud en beheer. 
Echter, op deze unieke locatie gaan we een stapje verder. 

Koopt u een ecolodge op het Maasparcje, dan bent u volledig 
eigenaar - ook van de grond - en kiest u vervolgens zelf hoe u 
van deze investering gebruik wilt maken.

• Volledig ten behoeve van recreatief verhuur
• Gedeeltelijk recreatief verhuur
• Voor eigen gebruik

Ongeacht uw keuze, één ding is zeker: alle ingrediënten zijn 
aanwezig voor een zorgeloze investering.

De ecolodges: uniek, onderscheidend  
en innovatief

Niet alleen locatie maar ook de ecolodges zijn uniek. Waar 
reguliere vakantiewoningen grondgebonden zijn, bewegen 
de ecolodges mee met de stand van het water, in tijden van 
(water)nood. Uw investering is hiermee gewaarborgd tegen de 
onvoorspelbaarheid van de natuur.

De volledig luxe afgewerkte en gebruiksklare Ecolodges zijn in 
een brede range te koop, afhankelijk van uw behoefte. 

Unieke kenmerken

• Koopprijs vanaf € 319.520,- t/m € 454.355,- v.o.n.  
inclusief btw! 

• Luxe afgewerkt en gebruiksklaar geleverd
• Zeer duurzame en energiezuinig 
• 4 basistypes met vele opties
• Eigen grond (gemiddeld opp. 330 m²) 
• Sublieme rust en gelegen in voormalige hoogstam 

fruitweiden
• Inclusief eigen privé strand
• Ecolodges bewegen mee met de stand van de Maas

Er zijn enkele ingerichte ecolodges op afspraak te bezichtigen.

INVESTEREN
Ontdek de mogelijkheden 

De ecolodges, de ligging van het Maasparcje en de 
directe omgeving lenen zich uitstekend voor recreatieve 
verhuur. U kunt de ecolodges aankopen met als 
doel deze geheel of gedeeltelijk te verhuren. U heeft 
de volledige vrijheid hoe en/of bij wie u dit belegt. 
Desgewenst adviseren wij graag over de mogelijkheden 
en eventuele partners die u hierbij kunnen ondersteunen. 

•	 Volledige	vrijheid	-	of	-	hoe	-	bij	wie	-	u	dit	belegt	
•	 De	verhuur	inkomsten	dekken	o.a.	de	kosten	van	

de	VVE	
•	 De	verhuur	inkomsten	zorgen	voor	extra	

inkomsten,	een	prima	manier	om	passief	
inkomen	te	genereren.	

•	 De	BTW	kunt	u	geheel	of	gedeeltelijk	terug	
ontvangen	bij	verhuur





ECOLODGE TYPE C3

Plattegrond van
type C3 rechts





Plattegrond van
type D1 rechts
met bedstee

ECOLODGE TYPE D1



ECOLODGES MAASPLASSEN | DE WEERD 90-92 | ROERMOND | PARCJE.NL

HEBBEN WIJ UW INTERESSE GEWEKT?
KOM HET MAASPARCJE VAN DICHTBIJ ERVAREN.

BEL VOOR MEER INFORMATIE 06 53 216 039 
OF MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK OP WWW.PARCJE.NL


