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InhoudProloog 
Beleggen in Weelde. Iedereen droomt ervan, een tweede huis waar u grenzeloos 

kunt genieten van luxe, rust en ruimte in een adembenemende omgeving. Steeds 

vaker wordt er in een tweede woning geïnvesteerd. Binnenkort kunt u deze 

droom laten verwezenlijken bij de Drentse Weelde. Het recreatiepark Drentse 

Weelde, gelegen aan het bos, strand en water, in het westen van Drenthe, wordt 

getransformeerd in een nieuw resort met circa 140 stijlvolle recreatiewoningen. 

Weg uit de drukte van de stad en van uw dagelijkse beslommeringen, kunt u 

hier genieten van het oerstoere Drentse leven. Heerlijk fietsen, wandelen of 

paardrijden op de oneindig lange fiets-, wandel- en ruiterpaden, een balletje 

slaan op één van de 14 golfbanen, uzelf helemaal verliezen in uw favoriete boek 

op uw eigen terras met een lokaal kaasje, heerlijk ontspannen en ‘s avonds met 

vrienden genieten in de buitenlucht. 

De herontwikkeling van het nieuwe recreatiepark, door Metanoia Recreatie BV, 

gaat in 2022 in fases van start en biedt 9 verschillende type recreatiewoningen 

in fase 1 en 2, ontworpen door Stilma architecten. Duurzame stijlvol ontworpen 

woningen met veel terras, aan het water, vormgegeven met veel glas, hout en 

schuine daken en natuurlijk van alle gemakken voorzien. 
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Een keuze voor De Drentse Weelde is een keuze voor een solide 
belegging zonder zorgen. Het team van HUB Vakantieparken 
zorgt voor een optimale bezetting en maximaal rendement.  
Als eigenaar van uw tweede woning wordt u straks door hen 
geheel ontzorgd; van strak opgemaakte bedden bij aankomst  
tot heerlijke gerechten in het toekomstige restaurant.

Een prachtig resort,    een mooie investering!
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A12A 4A12N371

A12A 4A12A28

HOOGERSMILDE

ASSEN
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BORGEN

EXLOO
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HOOGEVEEN

ZUIDWOLDE
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A12A 4A12N371

VEENHUIZEN

 National Park
Drents-Friese 

Wold
DIEVER

DWINGELOO
 National Park

Dwingelderveld 

RUINEN

MEPPEL

A12A 4A12A32

HAVELTE

COEVORDEN

BELLEN
A12A 4A12N353

A28
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Locatie

Hotspots  
in de buurt

AFSTANDEN VANAF HOOGSMILDE

 > Assen 17  km 22 min 

 > Hoogeveen   31  km 25 min

 > Emmen   52  km 42 min

 > Groningen   54  km 44 min

 > Utrecht   142  km 1,40 min

 > Amsterdam   151  km 1,52 min

 > Oldenburg 166  km 1,46 min

Heerlijk 
buiten 
en overal 
dichtbij!

Nergens anders geniet u zo van rust 

en ruimte als in Drenthe. De Drentse 

Weelde ligt 20 km onder Assen, 

vlakbij de Friese grens in het plaatsje 

Hoogersmilde. De natuur is schitterend 

en in deze stoere omgeving kunt u van 

alles beleven. Het resort heeft een eigen 

zwemvijver en grenst aan het prachtige 

Nationaal Park Drents-Friese Wold.  

En wist u dat Drenthe dé fietsprovincie 

is van Nederland? Naast vele 

fietsroutes, kunt u er oneindig wandelen 

en paardrijden en zijn er km’s aan 

sportieve mountainbike trails.

Genieten in Drenthe 

Dit bijzondere gebied ligt op de 

grens van de provincies Drenthe en 

Friesland en is één van de grootste 

natuurgebieden van Nederland. In 2000 

werd dit gebied met meer dan 6.000 

hectare bos, braakliggend terrein, 

drijfzand en valleigrasland aangewezen 

als nationaal park. Het Drents- 

Friese Wold is een van de mooiste en 

belangrijkste natuurgebieden van 

Europa en is daarom aangewezen als 

Natura 2000-gebied. 

Het Nationaal Park Drents-Friese Wold
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De recreatiewoningen worden hoogwaardig 

gebouwd en staan richting het water 

gepositioneerd, waardoor er prachtige 

terrassen en zichtlijnen ontstaan. Elke 

woning heeft zijn eigen privé terras, een 

groene haag en bloeiende struiken en een 

parkeerplaats bij de woning. Bij Type 7, 8 

& 9 bevinden de parkeerplaatsen zich op 

steenworp afstand van de woning. 

U kunt naast de schoonheid en rust van de 

natuur, genieten van de lekkerste lokale 

biologische producten uit de buurtwinkel,  

de wellness, yoga, fitness en een toekomstig 

prachtig restaurant met heerlijke gerechten 

voor borrelhapjes, lunch en diner. Voor 

de allerkleinsten is er een kidsclub met 

professionele animatie.

Wilt u op pad, dan liggen de prachtige 

toeristische hoogtepunten van Drenthe 

binnen handbereik. Via onze partners 

huurt u bij ons scooters, (bak)fietsen, steps, 

mountainbikes en pony’s en paarden. En voor 

de golfers onder ons: Drenthe heeft maar 

liefst 14 verschillende golfclubs.

 

Toch meer zin in shoppen? Ontdek de 

leuke winkeltjes, terrassen en knusse 

eetgelegenheden in Dwingeloo, Ruinen, 

Havelte en Diever. Voor het echte werk gaat u 

naar Emmen, Hoogeveen of Assen.  

Daar vindt u musea en galeries, authentieke 

winkels, bioscopen en theaters, cafés en 

restaurants. Dat wordt genieten! 

In het resort staat de natuur centraal en zijn de paden en faciliteiten strak en 

duurzaam vormgegeven. Zo wordt er rekening gehouden met flora en fauna 

en vindt u er insectenhotels, nestkasten voor vogels en velerlei vegetatie voor 

amfibieën, libellen en vlinders. 

Masterplan

Legenda
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Ontdek nieuwe 
werelden

Veel leuke activiteiten

Ook voor kinderen is veel te beleven, met meerdere 

attractieparken in de buurt en leuke kinderactiviteiten in 

de vakanties. Vergeet niet het rijk der kabouters in Exloo, 

het lopen over de boomtoppen in Drouwen, Joytime in 

Grolloo en Wildlands Adventure Zoo te bezoeken. Bij deze 

laatste maakt u een wereldexpeditie in één dag; ontdek 

nieuwe werelden, sta oog in oog met wilde dieren en 

maak een race in de nieuwe attractie Tweestryd.

Waan u terug in het verleden met de Hunebedden

Denkt u aan Drenthe, dan denkt u aan hunebedden. 

En dat is niet zo gek, want er zijn er maar liefst 52. 

Hunebedden zijn grafkamers en werden ongeveer 5.000 

jaar geleden gebouwd.  

In het Hunebedcentrum Borger ontdekt u de prehistorie: 

de tijd van de jagers en verzamelaars en kunt u het 

grootste hunebed van Nederland bewonderen.

Voor de Kids

12 13



Hoe werkt het bij de Drentse Weelde? Een 

keuze voor De Drentse Weelde is een keuze 

voor een solide belegging zonder zorgen. 

Recreatiewoningen in een prachtige natuur en 

rustige en stoere omgeving zijn zeer geliefd voor 

korte of langere vakanties. Het team van HUB 

Vakantieparken zorgt voor een optimale bezetting 

en maximaal rendement. Zowel de woningen 

als het park worden door HUB Vakantieparken 

onderhouden. Alles wordt tot in de puntjes 

verzorgd. 

HUB Vakantieparken verzorgt de online 

marketing, boekingen en betalingen tot en met de 

schoonmaak. U hoeft niets te doen.

Door in te loggen in het boekingsysteem van 

Drentse Weelde, kunt u op de Eigenarensite de 

boekingen op uw eigen woning bekijken. Hier 

reserveert u ook voor eigen gebruik. U kunt 

maximaal 6 weken per jaar gebruik maken van uw 

eigen woning. In het hoogseizoen is dit begrensd 

tot 2 weken.

Uitbetaling van de verhuuropbrengsten vindt 

achteraf per maand plaats, inclusief verrekening 

van eventueel eigen gebruik.  

De verhuurprijzen worden jaarlijks door 

HUB Vakantieparken vastgesteld. In de 

rendementsberekening kunt u lezen hoe het  

(te verwachten) rendement wordt bepaald.

Verhuurbemiddelings- 
overeenkomst 

Bij de koop van uw villa gaat u een exclusieve 
verhuurbemiddelingsovereenkomst (VBO) aan  
met HUB Vakantieparken.

VERHUURFORMULE
De verhuurformule is gebaseerd op een poolmodel. Dit betekent 

dat alle verhuuropbrengsten van het resort na aftrek van 

provisie en kosten door middel van een verdeelsleutel onder 

de individuele eigenaren worden verdeeld. De verdeelsleutel 

is gebaseerd op het type recreatiewoning en de ligging en 

daarmee indirect aan de daarbij behorende initiële investering. 

Door deze slimme rekenmethode wordt voorkomen dat 

verschillen tussen de rendementen van verschillende eigenaren 

van hetzelfde type recreatiewoning ontstaat.

EIGEN GEBRUIK
Als eigenaar logt u in op de Eigenarensite van HUB 

Vakantieparken. Hier bekijkt u zelf de boekingen voor 

uw recreatiewoning en reserveert u desgewenst uw 

recreatiewoning voor eigen gebruik. Eigen gebruik van  

uw recreatiewoning beïnvloedt uw rendement.

VERHUURPRIJZEN
Uitbetaling van de verhuuropbrengsten vindt achteraf per 

maand plaats, inclusief verrekening van eventueel eigen 

gebruik. De verhuurprijzen worden jaarlijks door HUB 

Vakantieparken vastgesteld.

RENDEMENT
In de rendementsberekening kunt u lezen hoe het te 

verwachten rendement is bepaald.

BEHEEROVEREENKOMST
Als eigenaar van een recreatiewoning op de Drentse Weelde 

sluit u een beheerovereenkomst af met HUB Vakantieparken 

die namens alle eigenaren het beheer en onderhoud van het 

resort en de recreatiewoningen organiseren. U betaalt een 

jaarlijkse bijdrage, parklasten genaamd, die wordt gebruikt 

voor het beheer en onderhoud van onder andere groen, 

infrastructuur, voorzieningen en faciliteiten. De hoogte van de 

parklasten wordt jaarlijks in de begroting voorgesteld door 

HUB Vakantieparken.

BEHEER EN ONDERHOUD
HUB Vakantieparken neemt u als eigenaar alle zorgen uit 

handen met betrekking tot de operationele, met de verhuur 

samenhangende activiteiten, inclusief het beheer en 

onderhoud van uw recreatiewoning. Van de ontvangst van 

de gasten, de schoonmaak en verzorging van linnengoed 

tot en met het tuinonderhoud en de jaarlijkse grote 

schoonmaak- en onderhoudsbeurt. Ook klein onderhoud, 

vervanging bij breuk en zo nodig aanvullen van de inventaris 

wordt voor u verzorgd. Alles gericht op het op topniveau 

houden van de kwaliteit en de kwaliteitsbeleving in en 

buiten uw recreatiewoning. Hiermee wordt gestreefd naar 

het borgen van de continuïteit van de verhuurinkomsten. 

Ter dekking van de operationele kosten die hiervoor worden 

gemaakt, wordt een deel van de verhuurinkomsten – in 

de vorm van een vast bedrag per wissel - gereserveerd 

voor HUB Vakantieparken. Ten slotte is het juist voor de 

hoogwaardige kwaliteitsbeleving dat onze doelgroepen 

naar De Drentse Weelde komen.

VERHUUR VIA HUB Vakantieparken
De verhuur wordt voor u full-service uit handen genomen 

door HUB Vakantieparken. 

Wij zijn HUB Vakantieparken

Een frisse kijk op vakantie, vrije tijd en beleving, 

dat is wat het team van HUB nastreeft. 

Duurzaamheid, gastheerschap en veel 

ruimtelijke creativiteit vormen de basis voor 

onze ambitie. Het ontwikkelen en beheren van 

vakantieparken op unieke locaties die leiden tot 

wat wij noemen  

Het Ultieme Beleven (HUB).

Wij zorgen er voor dat iedere bezoeker een 

optimaal ontspannen tijd beleeft door de 

prachtige landschapsarchitectuur, duurzame en 

luxe huizen, unieke faciliteiten en natuurlijk een 

uitgebreide klantenservice.

HUB draagt, naast ontwikkeling, de zorg voor het 

beheer en de verhuur van de vakantiewoningen. 

Uiteraard met een gezond rendement. 
 

Meer informatie vindt u op onze website: www.

hubvakantieparken.nl

Verhuur, beheer  
           & rendement
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FOREST
TER INSPIRATIE 

RUST
TER INSPIRATIE 

TER INSPIRATIE 
GLOSSY

BTW
Als u een recreatiewoning op de Drentse Weelde 

koopt, dan koopt u de woning inclusief btw. Deze 

btw kunt u terugvragen. Hoe? Dat leggen we graag 

hieronder aan u uit.

De btw die bij de aankoop berekend wordt, 

kunt u terugvragen bij de Belastingdienst. Dit is 

afhankelijk van hoe de vakantiewoning wordt 

gebruikt. Als u deze volledig verhuurt, kunt u de 

btw volledig terugvragen. De verhuur van de 

vakantiewoning moet dan zodanig zijn dat sprake 

is van exploitatie van een vermogensbestanddeel 

om er duurzaam opbrengsten uit te verkrijgen.  

Bij de Drentse Weelde is dit het geval.

Hoeveel btw u kunt terugvragen, is afhankelijk van 

uw eigen gebruik in het jaar van ingebruikname. 

De aftrek van btw moet wel worden herzien als 

het gebruik wijzigt in de negen jaren die volgen op 

het jaar van ingebruikname. Maakt u kosten voor 

gebruik van het pand? Dan kunt u alleen de btw die 

verband houdt met uw belaste omzet aftrekken. 

U bepaalt dat deel op basis van het werkelijke 

gebruik van deze diensten voor belaste omzet en 

privé. 

Indien de Belastingdienst van mening is dat u voor 

de verhuur van de vakantiewoning ondernemer 

bent voor de btw en u dus uw btw kunt 

terugvragen, dient u ook 9% btw over de huur te 

berekenen en af te dragen aan de Belastingdienst.

Inkomstenbelasting
Nadat u de recreatiewoning heeft aangeschaft, 

moet u de recreatiewoning jaarlijks aangeven op 

uw aangifte inkomstenbelasting. De recreatie- 

woning en de hieraan toe te rekenen hypothecaire 

schuld behoren tot de rendementsgrondslag 

van box 3. De belastingheffing wordt bepaald 

aan de hand van de waarde van de bezittingen 

en schulden die op 1 januari van het betreffende 

jaar aan box 3 worden toegerekend. Vervolgens 

wordt, na toepassing van het heffingsvrijvermogen 

( €50.650 per persoon in 2022) middels een 

percentage een fictief rendement vastgesteld op 

basis van de waarde van uw box 3 vermogen.  

Over dit fictieve rendement betaalt u vervolgens 

33 % belasting (tarief 2022).

In tegenstelling tot de btw heeft wel of geen 

eigen gebruik geen effect op de verschuldigde 

inkomstenbelasting in box 3. Ook wanneer 

uw rendement van de vakantiewoning hoger 

is dan het gestelde fictief rendement, bent u 

niet meer inkomstenbelasting verschuldigd. 

Realiseert u bij verkoop van de vakantiewoning 

een verkoopresultaat doordat de waarde van 

de vakantiewoning is gestegen, dan betaalt u 

daarover geen inkomstenbelasting.

Op dit moment is er door een bezwaarprocedure 

rond de box 3 heffing vanaf 2017 een wetswijziging 

op komst. De uitkomst van de reparatiewetgeving 

is nog niet duidelijk.

De bovenstaande percentages zijn gebaseerd 

op de bekende gegevens medio 2022 en zullen 

naar verwachting wijzigen, voor een exacte 

berekening van de heffing box 3 in uw persoonlijke 

situatie kunt u het beste contact opnemen met uw 

belastingadviseur.

Verhuren van een recreatiewoning, hoe zit dat fiscaal?

We behandelen achtereenvolgens de BTW en Inkomstenbelasting  

In de VON prijs van de recreatiewoning zit 

reeds een basis afwerking. Hierbij kunt u 

denken aan de keuken, het sanitair voor de 

badkamer(s) en het toilet en de afwerking 

van de wanden. Hierover kunt u meer lezen in 

de technische omschrijving. 

Afwerkingsniveau
& voorzieningenFiscaliteiten

Daarnaast bent u verplicht bij ons een 

interieurpakket te kopen. Hierbij kunt u 

kiezen uit drie verschillende stijlen,  

zoals die hieronder zijn weergegeven en 

in de interieurpakketten brochure. Wilt u 

graag de verschillende stijlen bekijken? 

Dat is mogelijk in de showroom van 

Deprojectgroep. Let wel, dit kan alleen  

op afspraak. 
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Type 1

Luxe eco-resort

Waarom een Eco- resort?

Natuurinclusief bouwen is een vorm van duurzaam 

bouwen waarbij zodanig gebouwd en ingericht 

wordt dat een bouwwerk bijdraagt aan de lokale 

biodiversiteit en natuurwaarden. Ook in de Drentse 

Weelde worden meerdere maatregelen getroffen die 

bijdragen aan de biodiversiteit. Hieronder enkele zaken 

op een rij.

Per kavel van een recreatiewoning is er ruimte 

gereserveerd voor een haag en bloeiende struiken.  

Hier kan een groene afscheiding van worden gemaakt, 

waar verschillende soorten dieren van profiteren.  

 

In het beplantingsschema is aandacht voor inheemse 

bloeiende en vruchtdragende struiken en heesters als 

meidoorn, sleedoorn, hondsroos, en winterbloeiers 

zoals klimop en gaspeldoorn.

Voor vogels worden er nestkastjes geplaatst aan de 

woning of in reeds aanwezige bomen. Voor insecten is 

een insectenhotel aanwezig bij de woningen.  

Daar waar van toepassing worden nieuwe oevers 

gecreëerd. Deze zullen schuin aflopen en beplant 

worden met riet en gele lis. De combinatie van een 

flauwe helling en oevervegetatie biedt aquatisch en 

semi-aquatisch habitat voor amfibieën en libellen.

Het hemelwater wordt op het terrein verwerkt.  

Waar nodig zal dit afvloeien in de recreatieplas.

Een betere leefomgeving voor mens en dier is het doel van natuur-

inclusief bouwen en wordt in de toekomst een gemeengoed. In steeds 

meer nieuwbouw ontwikkelingen zie je dat dit onderwerp hoog op de 

agenda staat. Maar wat is natuurinclusief bouwen precies?

1918



Zeer licht en stijlvol 

Type 2

Duurzaam gebouwd

Type 3
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Aan heerlijke 
zwemvijver gelegen

Type 4

Nabij het Nationaal Park 
Drents-Friese Wold

Type 5
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11.01.2022DATUM

Heerlijk fietsen, 
wandelen en van 
cultuur genieten

Type 6

Compact & 
toch ruimtelijk

Type 7
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Type 9

Prachtig uitzicht 
van eigen terras

Recreatiewoningen  
voor 4 & 6 personen

Type 8 

27

26



    1

    3
    2

Inschrijvingsprocedure 
De inschrijving van de Drentse Weelde gaat volledig 

digitaal. Via de online Woningzoeker kunt u de 

recreatiewoning(en) van uw voorkeur selecteren.  

U kunt zich maximaal voor 3 voorkeur bouwnummers 

inschrijven. Om mee te doen aan de toewijzing is 

het belangrijk de bouwnummers te bevestigen. Per 

huishouden mag eenmaal worden ingeschreven, 

dubbele inschrijvingen worden dan ook uitgesloten bij 

de toewijzing. Zorg er voor dat uw account volledig is 

ingevuld, de vragenlijst hoort hier ook bij.

Toewijzing
Na de inschrijvingsperiode wordt er toegewezen. De 

toewijzing gebeurt op basis van uw eerste voorkeur. Als u 

een woning toegewezen heeft gekregen wordt er contact 

met u opgenomen om een afspraak in te plannen om de 

recreatiewoning en het project te bespreken. De afspraak vindt 

bij voorkeur plaats in het verkoopcentrum van de Drentse 

Weelde. U krijgt vervolgens één week de tijd om te besluiten of 

u overgaat tot aankoop van de recreatiewoning. 

Geen toewijzing. U maakt nog kans?
Zeker! De Drentse Weelde wordt verkocht in meerdere 

fasen. Totaal komen er 140 woningen. Ook kan het 

gebeuren dat er recreatiewoning(en) terug in de verkoop 

komen, in dat geval zullen wij dit middels een nieuwsbrief 

bekend maken en kunt u zich alsnog inschrijven als 

geïnteresseerde. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met  
het verkoopteam via telefoonnummer 
+31 (0)6 25 31 18 57 of via  
verkoop@recreatieparkdrentseweelde.nl. 

Stappenplan

Stap

Stap   

Stap

ALGEMEEN

Deze projectdocumentatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld. 

In het gezamenlijk streven naar een optimale kwaliteit van de 

recreatiewoningen wordt de mogelijkheid niet uitgesloten dat 

er kleine wijzigingen kunnen plaatsvinden, evenals eventuele 

ontwikkelingen die kunnen voortkomen uit nadere eisen en wensen 

van overheden en/of nutsbedrijven. Tevens houden wij ons het recht 

om wijzigingen aan te brengen in materialen en afwerking zonder dat 

het een en ander afbreuk doet aan de kwaliteit en/of comfort.

IMPRESSIES

Het beeldmateriaal in deze brochure (waaronder de artist 

impressions) is slechts bedoeld om u een indruk te geven van de 

recreatiewoningen. Het zijn geen bindende tekeningen of foto’s. Aan 

het beeldmateriaal kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

TEKENINGEN

Het ontwikkelen van een project is een voortdurend proces, waarbij 

naarmate dit proces vordert, een steeds verdere verfijning en 

bijstelling van het ontwerp plaatsvindt. De situatietekeningen en de 

illustraties die in deze brochure zijn opgenomen, zijn in nagenoeg 

alle gevallen op basis van een momentopname. Wijzigingen 

met betrekking tot maatvoering, juiste ligging, terreinafwerking, 

hoogteverschillen c.q. taluds, groenstroken, inrichting tuin, 

voetpaden, parkeervoorzieningen, e.d. kunnen zich voordoen. Aan de 

plattegronden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

VERKOOP

De verkoop van de recreatiewoningen geschiedt op basis van 

technische omschrijvingen en verkooptekeningen. Aan deze brochure 

kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Disclaimer
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Betrokken partijen

Verkoopgegevens

Metanoia Recreatie BV 
06 • 25 31 18 57

verkoop@recreatieparkdrentseweelde.nl 
www.recreatieparkdrentseweelde.nl

ONTWIKKELAAR

FINANCIEEL PARTNER

AANNEMER

EXPLOITATIE

AFBOUWBORG

ARCHITECT

Borgregeling
voor de
woningbouw
www.afbouwborg.nl

LID
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HET ULTIEME BELEVEN


