
Recreatie-chaletstacaravan te Veldhoven 
Uw eigen vakantieverblijf voor € 21.5000 (incl.BTW) 

 
 

Bijzonderheden:      
 Goede bereikbaarheid 
 Mooie ligging op het recreatiepark 
 Gehele jaar toegankelijk (365 dagen per jaar) 
 Gelegen aan de rand van de bebouwde kom 

 
 

 
 

  



Vakantiepark Witven 
 
Op familiecamping het Witven wordt u wakker van de vogels die fluiten en kunt u in alle rust 
genieten van de eerste zonnestralen van de dag. Hoogwaardige voorzieningen gaan gepaard 
met intieme kleinschaligheid. Zet uw zorgen aan de kant en laat u meevoeren in het ultieme 
vakantiegevoel. 

De combinatie strand, natuur en bezienswaardigheden zult u niet snel terugvinden in een 
willekeurige vakantiegids. Het Witven in Veldhoven biedt u dit unieke spectrum aan 
mogelijkheden en is dichterbij dan u denkt. Nabij het gezellige Eindhoven vindt u te midden 
van de prachtige natuurgebieden in de Brabantse Kempen ons terrein waar u kunt recreëren 
op niveau. 

Faciliteiten op het park: 

 Centrale receptie 

 Wifi 

 Ribs & burgers eetcafé 

 De Bakkerij met broodjesservice 

 Snackbar/snackafhaal 

 Terras 

 Recreatieruimte 

 Strandbad met ligweide 

 Diverse speeltuintjes  

 Kinderanimatie in vakantieperiodes 

 Tennisbanen 

 Midgetgolfbaan 
 

     
  

Faciliteiten in de omgeving: 

 Het centrum van Veldhoven op slechts 2,5 km; centrum Eindhoven 8,5 km 

 Bushalte voor buslijn 18 op 500 meter 

 Binnenzwembad Den Ekkerman 

 Golfbaan “Gendersteyn”  

 Tennis- en sporthal De Heiberg 

 Gelegen aan het wandelroutenetwerk en fietsroutenetwerk  
 

 



 

 

Informatie over de chalet-stacaravan 
 
Kom genieten in uw eigen chalet-stacaravan op het Witven. 
 
Beschrijving van de chalet-stacaravan 

 De chalet-stacaravan is gelegen op een perceel van 210 m².  
 De afmetingen van de chalet-stacaravan zijn 3.60 x 10 m. 
 De chalet-stacaravan bestaat uit een douche met toilet, een slaapkamer met 2–

persoons bed, een slaapkamer met stapelbed en een open keuken met living. 
 In de living bevinden zich openslaande tuindeuren. 
 In het chalet is een C.V.-installatie van 2017 aanwezig. 
 Het chalet is aangesloten op waterleiding, aardgas en electra (25 Amp.) 
 De chalet-stacaravan is vervaardigd van red cedar. 
 Op het perceel bevindt zich een tuinhuis dat is inbegrepen in de koopsom. 

 

 
 

         
 

         
 



 

Veelgestelde vragen 
 

Wat is de jaarhuur voor de jaarplaats? 

Huurprijs 2017 € 3570,00 per jaar. De milieuheffing is € 173,35 per jaar. 

 

Mag ik vrij gebruik maken van het strandbad? 

 Het gebruik van het strandbad is gratis voor de gast. 

 

Mag ik wonen op het Witven? 

Het is niet toegestaan om op het vakantiepark te wonen: u mag wél vrij gebruik 

maken van uw chalet. 

 

Mag mijn auto op mijn jaarplaats worden geparkeerd? 

 Ja, dat is toegestaan, met eventueel 2 auto’s. 

 

Is er Wifi bij mijn jaarplaats? 

 Het hele vakantiepark is voorzien van wifi, aangesloten op glasvezel. 

 

Is in het tarief energieverbruik  begrepen? 

Alle plaatsen zijn bemeterd. U betaalt afzonderlijk voor het daadwerkelijke   

energieverbruik. 

 

 

 

 

 


