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Prachtige 4-persoons recreatiewoning

Op zoek naar een fijne plek om te onthaasten en te genieten van een heerlijke waddenvakantie? 
Dan is dit uw kans. Deze recreatiewoning met uitzicht op de vuurtoren, heeft een mooie ligging op 
vakantiepark “Boomhiemke,” daarnaast zijn strand, bos en heide op loopafstand. Deze instapklare 
recreatiewoning (2018) is zo goed als nieuw en nagenoeg onderhoudsvrij. 



Indeling

De woning is een oase van licht dankzij de grote raam-
partijen en de gunstige ligging. De schuifpui geeft 
toegang tot het zonneterras, u loopt zó met een hapje 
of een drankje naar buiten. De moderne keuken is van 
alle gemakken voorzien en heeft onder andere een 
vaatwasser, koelkast, combimagnetron, 4- pits gas-
plaat en een afzuigkap. Ook in de nette slaapkamers is 
lekker veel daglicht en veel bergruimte. De luxe bad-
kamer heeft een inloopdouche, een badkamermeubel 
met vaste wastafel en toilet.

Het recreatiepark is lekker ruim van opzet, hierdoor 
kunt u ongestoord genieten van het buitenleven op 
het zonneterras. Erg praktisch is het vrijstaand schuur-
tje waarin u eventuele fietsen of andere zaken kunt 
stallen. 

Op een mooie plek op het Waddeneiland Ameland 
staat deze prachtige 4- persoons recreatiewoning die 
inclusief inventaris verkocht zal worden. De woning is 
onderhoudsvrij, volledig geïsoleerd, heeft kunststofko-
zijnen en staat op een perceel van ± 258 m2 erfpacht-
grond. Dankzij de ligging kunt u op ieder moment van 
de dag in alle rust van de zon dan wel schaduw genie-
ten en zijn zee en strand op loopafstand. 

In de directe omgeving ligt het dorpje Hollum met 
diverse winkels, horeca en fietsverhuur. De plaatsen 
Nes, Buren en Ballum zijn ook makkelijk bereikbaar. 
Vlakbij het recreatiepark ligt een 9 holes golfbaan (met 
uitbreidingsplannen naar 18 holes), supermarkt en ho-
recavoorziening zijn op het park aanwezig. Gasten van 
recreatiepark Boomhiemke kunnen onbeperkt gebruik 
maken van het zwembad. Bos, heide en de bekende 
vuurtoren liggen om de hoek. 







Plattegrond  

Begane grondBegane grond



Uw contactpersonen zijn:

Edward Kuperus
06-54318715

Pieter de Boer
06-23682720

Jolanda Tempel
0519-749010

Mirjam Laanstra
0519-749010

Ons team:



Disclaimer
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard 
voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Ameland
Tel. nr.: 0519-74 90 10
ameland@vandervelde-hoen.nl
Facebook: Huis op Ameland

U vindt ons aanbod in:
Nes Van Heeckerenstraat 12  
(tegenover Van Heeckeren)

Hollum O P Lapstraat 6  
(tegenover de supermarkt COOP)

www.vandervelde-hoen.nl


