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Voorwoord

Investeren bij Papillon is investeren in een partnerschap 
Een geschat rendement van 7%
Een partnerschap met een gewaarborgd rendement van 5% in de eerste
5 jaar 
Een modern en steeds vernieuwend park 
Een buitenverblijf voor jouw familie maar ook een zeker rendement 
Kennis & advies in het vak door ons professionele team.   

Een gewaarborgde investering!

Bij een investering in vastgoed koopt u iets tastbaar. Een eigendom maar
ook rendement. 

Een vakantieverblijf is dan ook meteen een investering die een aanzienlijk
rendement met zich meebrengt. Wij bieden jou naast dit rendement onze
expertise aan in onze sector om aan alle wensen te voldoen, klanten te
animeren en te activeren om herhaald terug te komen naar ons
vakantiepark in Limburg. Onze expertise, daar kan je op bouwen.

Wat kan je verwachten? 

Papillon Kinrooi is dan ook een unieke investeringskans waarbij men
zowel als investeerder en als gast een unieke beleving krijgt. Het
Limburgse Kinrooi is gelegen midden in de natuur, heeft een giga-
netwerk aan fietsroutes & ligt op een worp van een aantal prachtige
steden. Op het park is heel wat te beleven maar ook rust is hier te vinden!  

In deze brochure krijg je meer informatie over de mogelijkheden, het
rendement en opbrengsten en het park. 

Team Papillon 
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Kinrooi

Jachthaven Kinrooi op 2 Km

Designer Outlet Roermond op 20 Km

Tal van fietsroutes
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Uw keuze, 
onze zorg

Gedeeltelijke verhuur Eigen gebruikVolledige verhuur

U bent op zoek naar een
buitenverblijf om zo vaak
als het hart maar verlangt
te ontkomen aan de
drukte van het leven en te
genieten van al het mooie
dat het park en de buurt
te bieden heeft. 

Deze optie biedt geen
rendement noch verhuur-
verplichtingen.  

Wanneer men denkt  aan
investeren om een
optimaal rendement te
behalen, is dit de beste
keuze. Hierbij zorgt het
Papillon team voor een
maximale bezetting door
hele jaar heen. 

Papillon geeft een
gegarandeerd rendement
van 5% gedurende 5 jaar.  

Wenst u te investeren en
een zeker rendement te
bekomen maar toch ook
nog zelf te genieten van
uw buitenverblijf? Prima!
De gedeeltelijke verhuur. 

Hierbij plannen we samen
een minimaal aantal
verhuur-weken in om het
rendement van 3% te
waarborgen voor 5 jaar!

Ons team ontneemt alle verhuur zorgen & taken.
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59.950,-*

BASIC LODGE

Ontdek het
aanbod

BASIC LODGE

PREMIUM LODGE

FAMILY LODGE

PREMIUM LODGE

FAMILY LODGE

33

37

41

49.950,-*

54.950,-*

Prijzen inclusief btw & excl. extra opties*

49.950,-*

54.950,-*
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Enjoy your
investment
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Papillon
Kinrooi

Wanneer je kiest voor Papillon Kinrooi, kiest u voor zoveel meer dan enkel een
investering! Papillon wordt jouw partner en zal de zorg voor uw investering op
nummer 1 zetten. Het Park beschikt over tal van faciliteiten & voorzieningen zoals
een eigen bistro, padelveld, zwemvijver en zoveel meer. Onze medewerkers staan in
voor het onderhoud van het domein en hebben een doorgedreven kennis in hun
vak. 

Door de jaren heen werden alle benodigdheden aangelegd of geoptimaliseerd.
Dierenliefhebbers kunnen onze dierenweide gaan bezoeken en voor wie de trouwe
viervoeters wil uitlaten, die kan gebruik maken van de hondenweide. 

Padel, een nieuwe moderne sport die een mix is van tennis en squash, kan op onze
terreinen beoefend worden. Toch iets rustiger aan doen? Geniet dan van een heerlijk
drankje in onze Bistro of een wedstrijdje petanque. Vis liefhebber? Ook jij kan je
uitleven!  De Bistro is tijdens de zomer 7/7 geopend en biedt ontbijt aan voor wie dit
wenst. Ook lunchen of dineren is zeker een aanrader! De kids kunnen dan weer
helemaal losgaan op de speeltuin & de nodige verfrissing zoeken in onze
zwemvijver met haar mooie zandstrand.  
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Economisch

Waarom?
Waarom investeren in dit project?

Deze dagen hebben we te maken met
een inflatie van 5 tot 10% per jaar.
Wanneer men niet investeert maar
op de rekening laat staan, kan men
spreken van een verlies van 5  à 10%
per jaar. 

Papillon geeft 5 jaar lang een
gegarandeerde return van 5% per
jaar.  De huurinkomsten worden
jaarlijks geïndexeerd, dus ook de
inkomsten! Zo laat u uw geld en
portefeuille meegroeien & slaat u er
ook nog munt uit.  
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Het aankopen van de opstalrechten ten belope van 99 jaar.
Dit brengt geen registratielasten met zich mee maar maakt je
wel eigenaar met behulp van een akte.  

Om Partner te worden en van het rendement te kunnen genieten
kan u de opstalrechten kopen.  

De aankoop van een Lodge uit de brochure is noodzakelijk,
Papillon zorgt voor de aanleg van het terrein! 

Investeren

Investeren

VANAF € 50.000,-

5% Rendement 
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Partner
worden?

Wenst u te investeren? 

Als teken van vertrouwen garanderen wij de eerste 5 jaar een 
rendement van 5%. Let wel, dit is enkel bij de volledige verhuurformule.
Let op! Het geschatte rendement ligt hoger, wij schatten dit op 7%. 

Voor de gedeeltelijke verhuurformule garanderen wij een rendement van
3% voor 5 jaar lang.

Wie deze investering louter voor eigen gebruik & genot doet, krijgt hierbij
geen gewaarborgd rendement.  De jaarlijkse kost daalt aanzienlijk en u
kan meegenieten van de korting op de Lodge alsook de installatie ervan. 
 In latere fase kan men alsnog verhuren. 

Investeren is mogelijk vanaf € 99.950,-. 

Heeft u interesse? Neem dan contact op met ons team van specialisten om
de perfecte formule voor u als klant te kunnen voorleggen en uitwerken. 

info@papillonkinrooi.be - +32 478/61.74.00 
Papillon staat u bij tot het verkrijgen van een financiering.
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Disclaimer

Informatie in de brochure is louter
ter informatie. 
De informatie in deze brochure
kan als correct geacht worden,
toch is Papillon niet aansprakelijk
voor eventuele fouten in deze
brochure. Papillon wijst iedere
aansprakelijkheid ten aanzien van
de juistheid, volledigheid,
actualiteit van de aangeboden
informatie van de hand.  

 

Contact
 

Telefoon 
+32 478/61.74.00

 
E-mail

info@papillonkinrooi.be
 

Adres
Steyvershofstraat 14

3640 Kinrooi
BELGIË

 


