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V.l.n.r.: Lianne Tijmes (marketing), Frank Wilschut (ontwikkelaar), René Hazeleger (ontwikkelaar), Ingrid van de Pieterman (verkoop)

inspiratie

Een koninklijk gevoel. Dat gaat u op Harbour Village het Zilveren Schor ervaren. Hier verrijst 

een ultraluxe vakantieresort met de grootste en meest exclusieve vakantievilla’s van heel 

Nederland en omgeving. Direct aan het water, ieder met hun eigen inpandige botenhuis en 

aanlegsteiger. In de fantastisch mooie omgeving van het Veerse Meer, de parel van Zeeland.

Van oorsprong heeft het gebied al een koninklijk tintje. Ooit was het Zilveren Schor een 

geschenk van het Nederlandse volk aan koningin Juliana en prins Bernhard. Nu is hier in 

aanbouw, een project dat ongeëvenaard is voor ons land.

Upperclass living slaat hier de klok. Uw villa wordt de perfecte plek om helemaal tot rust te 

komen. Met uw sloep vaart u zo het Veerse Meer op voor heerlijke tochtjes, naar de schoonste

en breedste stranden van Nederland. Of naar schilderachtige stadjes als Veere en Middelburg, 

de attractieve hoofdstad van Zeeland, om te genieten van een zalige lunch met dagverse 

kreeft en vis in een van de vele Zeeuwse toprestaurants.

Als u weer aanmeert bij uw tweede thuis, geniet u van een goed glas Chardonnay op uw 

terras of spreekt met vrienden af in de stijlvolle beachclub van het resort. Met het mondaine 

Domburg, Knokke en Antwerpen onder handbereik, allerhande watersportmogelijkheden op 

het Veerse Meer en natuurlijk zon, zee, strand worden dit 

momenten om te koesteren. In een omgeving die in alles 

topklasse ademt.

ontwikkelaar
HET ZILVEREN SCHOR DEVELOPMENTS B.V. 

PLEIN 1964-4, 6862 DV  OOSTERBEEK

+31 (0)26 20 20 155

INFO@HARBOURVILLAgE.NL

WWW.HARBOURVILLAgE.NL

Paul Assink (architect)

en Fleur Verheij

(juridisch medewerkster)
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Bij een ondergaande zon nog even eropuit gaan. Vaartochtje met de boot, omdat de prachtige 

zomeravond en het zo nabije water lonken. Wind in de haren, de geur van zilte zeewind, een lucht 

die dieprood kleurt. 

Een intense glimlach op het gezicht. Dit is het echte leven. 

natural
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In de directe omgeving liggen meerdere grote jacht  -

havens, die een totale capaciteit van 3500 ligplaatsen 

herbergen. Daarnaast zijn er talloze ankerplaatsen, gratis 

aan leg steigers en uiteraard fantastische vaarroutes. Of u 

nu kiest voor kortere tochtjes naar Veere of Middelburg 

of koers zet naar open zee.

Het gebied leent zich echter niet alleen tot mooie vaartrips 

met uw boot, maar nodigt ook uit tot duiken, waterskiën, 

zwemmen, surfen en wakeboarden.

Eén van de redenen dat het Veerse Meer te boek staat 

als hét watersport-Eldorado van de provincie, is het 

ontbreken van eb en vloed. De open verbinding met de 

Noordzee is tegenwoordig immers afgesloten. Daardoor 

is het meer met zijn glasheldere water een ideale plek 

voor duikers en surfers. 

VoortreFFelijke waterkwaliteit

De waterkwaliteit van het Veerse Meer is bovendien voor-

treffelijk te noemen. Dat komt door de opening van de 

spuisluis aan de Oostkant van het meer, waardoor het water 

de laatste jaren steeds schoner is geworden. Dit ziet u 

direct weerspiegeld in de enorme variatie aan vissen die 

in dit gebied leven. Het zorgt ook voor een overvloed aan 

kreeften, krabben en oesters die kunnen worden opgevist. 

Wedden dat ook u verknocht raakt aan de Zeeuwse 

wateren, en het Veerse Meer in het bijzonder?

eldorado

Eén van de redenen dat het 
Veerse Meer te boek staat als 
hét watersport-Eldorado van 

de provincie, is het ontbreken 
van eb en vloed.

Ongekende watersportmogelijkheden en een prachtige natuur karakteriseren het Veerse Meer 

ongetwijfeld het best. Vanuit het inpandige botenhuis bij uw villa stapt u zo in uw sloep om heerlijke 

vaartochten te maken. Een trip naar een van de twaalf vrij toegankelijke eilandjes midden in het 

watergebied is bijvoorbeeld een absolute aanrader. Met wat geluk komt u er zeehondjes, reeën 

of zeldzame vogelsoorten tegen. Het is er heerlijk toeven op een van de strandjes en u kunt er 

ontspannende wandelingen maken.
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Het Veerse Meer
een eldorado voor de 
fervente watersporter
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Elk weggetje langs de Zeeuwse kust reden ze af.  Tot  

de twee projectontwikkelaars van Zilveren Schor Develop-

ments, René Hazeleger en Frank Wilschut, stuitten op 

de volmaakte locatie. Wilschut: “We wisten: dit is het. 

Zo’n fantastische ligging aan het water in combinatie met 

geweldige natuurgebieden en een boeiend achterland vind 

je nergens. Dit is het gardameer van Nederland.”

De plek sloot exact aan bij de plannen die de ontwikkelaars 

hadden voor een luxueus, duurzaam watervillapark met 

watersportmogelijkheden. “Je vaart hier zo via de sluis 

naar de Oosterschelde, Westerschelde en open zee”, legt 

Wilschut uit. “Je kunt er perfect waterskiën en duiken, hebt 

pittoreske dorpjes en grotere steden dichtbij. Overal zijn 

fiets- en wandelroutes door de natuur. En vanuit de villa’s 

heb je straks een prachtig uitzicht over de eilandjes in 

het Veerse Meer.”

Op deze locatie worden mensen spontaan verliefd, 

realiseerden ze zich meteen. Want de plek ligt ook nog 

eens beschut tussen de bossen en straalt een enorme 

rust uit. René Hazeleger roemt de bijzonder positieve 

samenwerking met de gemeente Middelburg die volgde. 

“Dat komt mede doordat het bestemmingsplan zo goed 

aansloot bij onze plannen. Daarin staan veel aandacht 

voor duurzaamheid, kwaliteitsverbetering van het gebied 

en een boost voor het toerisme voorop.” 

Naast de zeer luxe villa’s krijgt het resort een stijlvolle 

beachclub met onder andere een restaurant, lounge - 

terras en duikschool. Hier kunnen ook passanten terecht 

voor een heerlijke dag relaxen of watersporten. Hazeleger: 

“Voeg daarbij de meeste zonuren van Nederland en je 

weet: dit wordt een toplocatie!”creëren

hvzs14

“Zo’n fantastische ligging 
aan het water in combinatie

met geweldige natuurgebieden
en een boeiend achterland

vind je nergens.”

FOTO VAN LINKS NAAR RECHTS: 

JAN VAN DEN HOEK, WIM TOP VAN ZEnit BOuW, 

FRANK WILSCHUT EN RENE HAZELEgER

VAN HEt ZilVErEn ScHOr DEVElOpMEntS B.V.
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Harbour Village het Zilveren Schor verrijst aan 

de oevers van het Veerse Meer op het Zeeuwse 

eiland Walcheren, op steenworp afstand van 

het authentieke vissersplaatsje Arnemuiden en 

het middeleeuwse stadje Veere. Het schiereiland 

wordt omsloten door het Veerse Meer.

Ooit kreeg het Koningsechtpaar dit stukje schier- 

    eiland als geschenk van de Nederlandse bevolking. 

Nu komen er 78 prachtige watervilla’s met elk 

een eigen boothuis, overdekt terras en aanleg-

steiger. Daarnaast zal een luxe beachclub zijn 

deuren openen op het resort.

Nieuwsgierig geworden naar deze unieke 

locatie? U bent van harte welkom om de plek 

en de modelvilla te komen bezichtigen. Neemt 

u daarvoor op de A58 de afslag Arnemuiden. 

Vanaf daar is de route aangegeven met duidelijke 

borden van Harbour Village. 

B E L G I Ë

Terneuzen

Antwerpen

Rotterdam

Bergen op Zoom

Roosendaal

Breda

Knokke

Brugge

GoesVlissingen

Zierikzee

Middelharnis
Burgh-
Haamstede

Middelburg

 

15 km

30 km

45 km

60 km

75 km

100 km
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”Duurzaamheid en 
een natuurlijke uitstraling 
staan voorop”

Een prachtopdracht, noemt Assink het. “We hebben het 

hier over een van de mooiste locaties aan het Veerse 

Meer. Door het zoute water dat steeds binnenkomt vanaf 

de Oosterschelde, blijft dit brakke water bij een goede 

doorstroming zó helder dat je de oesters met het blote oog 

ziet liggen! Zo kwamen we op het idee van ‘watergangen’ 

door Harbour Village, zodat je langs de villa’s kunt varen 

en bij je eigen huis kunt aanmeren. Maar het bevordert 

ook die zo belangrijke doorstroming.”

De huizen bieden aan minimaal twee zijden direct zicht 

op het water. “Je wilt steeds het gevoel van ‘buiten zijn’ 

optimaal garanderen”, legt de architect uit. “Ook al ben je 

binnen, bijvoorbeeld bij minder mooi weer.”

Omdat het terrein twee meter boven de waterspiegel 

ligt, koos hij voor splitlevel villa’s met de woonkamer op 

waterniveau. Volledig te openen schaarpuien bieden een 

open verbinding met het enorme steigerterras. Daarvan 

is een deel permanent overdekt.

Assink: “Ideaal in het voor- en naseizoen. Iedere villa heeft 

ook de optie van drie openhaarden, onder andere op het 

buitenterras. En vanaf het terras stap je zó je boot in.” 

Met zijn ontwerp van splitlevel villa’s creëerde de architect 

een eigen inpandig botenhuis voor iedere woning. “Daar 

kan met gemak een sloep van negen meter afmeren”, 

vertelt hij. “Overigens garandeert de ruitvormige ligging 

van deze vakantiehuizen ten opzichte van elkaar dat je 

alle privacy behoudt.”

Naast de watervilla ontwierp Assink ook een strandvilla, 

waarvan er acht in Harbour Village komen te staan. “Deze 

zijn straks gesitueerd direct aan het Veerse Meer. Ze 

krijgen een extern botenhuis en hebben een eigen strand 

met optioneel drijvende steigers”, beschrijft hij. “Hier heb 

ik juist gekozen voor de woonkamer op dijkniveau, om 

een subliem uitzicht over het meer te bieden.”

Voor alle villa’s geldt dat er uitsluitend hoogwaardige 

materialen worden gebruikt. Assink: “Duurzaamheid en 

een natuurlijke uitstraling staan voorop.”

 

subliem

PAUL ASSINK ARCHITECT

Paul assink – architect 

“Dit project moet de absolute top worden in het hoge segment van vakantievilla’s. En met alle denk

bare luxe die daarbij hoort.” Aldus paul Assink, de architect die met dit uitgangspunt in het achter

hoofd Harbour Village ontwierp. De relatie met het water staat daarbij continu centraal.



na een zalige zomermiddag op het water meert u aan. Bij uw eigen aanlegsteiger. u bent thuis. Een gevoel 

van pure ontspanning. Van rust, ruimte en vrijheid. tapas en gekoelde dranken wachten op uw terras. En in 

de lome warmte geniet u na. Van alweer een goddelijke dag… 

aanmeren
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water Villa type PW8
8-persoons villa met mogelijkheden voor wellness-voorzie ningen. 

Level 1 biedt ruimte aan 3 slaapkamers met ieder een eigen bad-

kamer. De master bedroom bevindt zich op level 2. Daar is ook het 

relaxterras gelegen, met de optie tot het plaatsen van een jacuzzi, 

een sauna/hammam of een walk-in closet.

water Villa

type PW6
Luxe 6-persoons watervilla waarbij de 3 slaapkamers op level 1  

gesitueerd zijn. Level 2 is volledig gereserveerd voor een grandioos 

dakterras, waar u uit de wind van het weidse uitzicht kunt genieten.

water Villa 

type 
PW6L
(zie Pagina 26-29)

Deze 6-persoons watervilla 

biedt een bijzonder  

grote master bedroom met 

badkamer en suite, en een 

aangrenzend zonneterras. 

Op level 2 bevinden zich 

nog 2 slaapkamers 

met eigen badkamer.

water Villa 

type 
PW8R
(zie Pagina 34-37)

Luxe 8-persoons watervilla  

met een grote master bedroom 

met panorama hoekschuifpui. 

Deze beschikt, net als alle  

andere slaapvertrekken in  

de woning, over een eigen  

badkamer.

water Villa

type 
PW8L
Bij deze 8-persoons watervilla 

zijn de 4 slaapkamers verdeeld 

over level 1 en 2. Op level 1 

is een prachtig zonneterras waar 

uit de wind van het uitzicht kan 

worden genoten. 

Ook hier heeft ieder slaap-

vertrek een eigen badkamer.

water Villa  type SW (zie Pagina 44-49)

Deze fantastische strandvilla biedt de meeste ruimte van allemaal 

en ligt direct aan de oever van het Veerse Meer. U beschikt er over 

5 slaapkamers, uitloop op uw eigen privéstrand en een separaat 

botenhuis. 

25
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water Villa 

type 
PW10
Deze 10-persoons watervilla is 

een ideale keus als u het maxi-

male aantal slaapvertrekken 

met ieder een eigen badkamer 

wenst. Op level 1 heeft deze 

villa 3 slaapkamers met eigen 

badkamer en op level 2 nog 

eens 2 slaapvertrekken voorzien 

van eigen badkamer.
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PW6Lwater Villa

type PW6L

luxe 6-Persoons waterVilla 

met zonneterras Dat grenst aan royale 

master beDroom

Deze zeer luxe villa met een inhoud van 860 m3 beschikt 

over een riante living met open keuken op splitlevel 

niveau, een master bedroom met badkamer en suite 

van in totaal 38 m2 en de mogelijkheid tot een walk-in 

closet. De tweede verdieping heeft 2 slaapkamers met 

ieder een eigen badkamer.

Door de bijzonder doordachte indeling van deze watervilla 

zijn de stijlvolle living, keuken en slaapvertrekken zoveel 

mogelijk op het weidse uitzicht en de natuur gericht. Zo 

kijken de bewoners door de raampartijen en serredeuren 

prachtig uit over het water en de veranda. 

Deze elegante villa biedt een deels overdekt steigerterras 

van 57 m2 en een zonneterras met omloop van 34 m2.

hvzs26



hvzs28
29

hv
zs

type PW6L
Oppervlaktes in m2:

A Living  58 

B Keuken  22 

C Masterbedroom incl. badkamer 38

D Slaapkamer incl. badkamer  13 

E Slaapkamer incl. badkamer 17 

F Berging 13

g Boothuis  44 

H Dakterras 1  6 

I Dakterras 2  34 

J Steigerterras  57

K Overdekt terras  22

Netto woonopp. excl. terrassen in m2: 176

Optioneel: gashaard mogelijkheden in keuken, 

woonkamer en/of terras

Voorzieningen: Berging, inpandig boothuis, dakterras, 

steigerterras, overdekt terras
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PW8Rwater Villa 
type PW8R

luxe 8-Persoons waterVilla 

met 35m² master beDroom met Panorama 

hoekschuiFPui

In deze schitterende villa, met een bouwinhoud van  

892 m3, geniet u van een riante master bedroom met 

badkamer en suite van 35 m2. De master bedroom is 

standaard voorzien van een grote hoekschuifpui, zodat 

u een panoramisch uitzicht heeft over het Veerse Meer.

De 3 extra slaapkamers beschikken ieder over een eigen 

badkamer. De indeling van deze watervilla is in overleg 

volledig naar uw wensen aan te passen.

Door het splitlevel ontwerp van de villa ontstaat er een 

spel van mooie zichtlijnen tussen de verschillende ruimtes. 

De grote raampartijen versterken het buitengevoel in 

de prachtig lichte en ruime living. Daar dragen ook de 

zonnige en overdekte terrassen direct aan het water 

aan bij.

hvzs34
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type PW8R
Oppervlaktes in m2:

A Living  58 

B Keuken  22 

C Masterbedroom incl. badkamer 35

D Slaapkamer incl. badkamer  13 

E Slaapkamer incl. badkamer  17 

F Slaapkamer incl. badkamer 15 

g Berging 13

H Boothuis   44 

I Dakterras 1  22 

J Dakterras 2  6

K Steigerterras  57

L Overdekt terras  22

Netto woonopp. excl. terrassen in m2: 193

Optioneel: gashaard mogelijkheden in keuken, 

woonkamer en/of terras

Voorzieningen: Berging, inpandig boothuis, dakterras, 

steigerterras, overdekt terras
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Wethouder Johan Aalberts van Middelburg wenste de 

bezoekers een ‘koninklijk gevoel’ toe op het Zilveren Schor, 

verwijzend naar het feit dat deze plek ooit een geschenk 

was van het Nederlandse volk aan het Koninklijk Huis. 

“We hebben de koning dan ook om toestemming moeten 

vragen om dit plan te mogen ontwikkelen. Hij wenste ons 

veel succes”, memoreerde de wethouder.

mijlPaal

Het was een bijzondere dag waar alle betrokkenen en 

belangstellenden zichtbaar van genoten. Een ware mijlpaal. 

Maar sindsdien is er vanzelfsprekend niet stilgezeten. De 

planning is strak, de bouwwerkzaamheden gaan in volle 

vaart door. Zo zijn er inmiddels weer vier villa’s opgeleverd. 

Dertig huizen worden gerealiseerd as we speak. Eind dit 

jaar 2016 moeten er vijfentwintig woningen glas-, water- 

en winddicht klaar zijn. 

gronDwerk

De wegen liggen er, een belangrijke stap die het werk een-

voudiger maakt voor het bouwverkeer. Elektra, rio le ring, 

water, gas en glasvezel: het is de afgelopen periode allemaal 

aangelegd. Langs de wegen zijn bomen geplant en ook de 

toegangspoort tot Harbour Village is verrezen. Tot de huidige 

werkzaamheden behoort het afgraven van de watergangen. 

Dat gebeurt op het moment dat de funderingen van de 

villa’s al geplaatst zijn; overal op het resort gaan momenteel 

funderingspalen van de villa’s de grond in. 

magisch

hvzs38

“We hebben de koning
dan ook om toestemming 
moeten vragen om dit plan 
te mogen ontwikkelen. 
Hij wenste ons veel succes”

Een magisch moment. Zo kunnen we de officiële oplevering van de eerste modelvilla in mei 2016 

gerust noemen. Die dag, vlak voor pinksteren, werd immers voor het eerst ook water vanuit het  

Veerse Meer toegelaten tot Harbour Village. Daarmee kreeg iedereen te zien hoe fantastisch mooi 

dit unieke project gaat uitpakken, met watergangen waardoor u straks langs de villa’s vaart om 

uiteindelijk bij uw eigen watervilla aan te meren. 



Alle woningen van het type Strandvilla, waarvan het park 

er acht zal tellen, moeten eind dit jaar casco staan. Begin 

2017 worden deze naar verwachting opgeleverd. 

beachclub

Bovendien is intussen het licht op groen gezet voor de 

luxueuze beachclub, die het kloppend hart zal vormen van 

Harbour Village. Een trendy hotspot, waar een uitstekend 

restaurant zijn plek gaat krijgen, plaats is ingeruimd voor 

een wellness centrum met sauna en fitness faciliteiten. 

Ruime, overdekte terrassen en lounge bedden op een 

sfeervol strand zullen uiteraard niet ontbreken. 

trots

De belangstelling voor Harbour Village is grandioos. Van -

uit potentiële Nederlandse kopers, dat spreekt voor zich.  

Maar ook onze Zuiderburen tonen warme interesse en de 

eerste serieuze Duitse gegadigden hebben zich gemeld. 

Als projectontwikkelaars zijn wij daar trots op. Trots op 

iedereen die deze geweldige kwaliteitsimpuls voor het 

Zeeuwse toerisme helpt waar te maken. Luxe, ultra -

modern comfort en Zeeuwse rust en schoonheid gaan 

deze prachtplek typeren. Daar wordt momenteel met man 

en macht aan gewerkt. 

 

In het voorjaar van 2018 moet het volledige resort 

gereed zijn. Maar nu al hebben de eerste kopers hier 

hun zomervakantie al doorgebracht. We ontvangen 

schit terende reacties op de vernieuwende architectuur en 

het hoge afwerkings niveau van de modelvilla. De zee 

van ruimte in alle vertrekken, de fraaie lichtinval en het   

contact dat er is tussen binnen en buiten, villa en natuur. 

Op het botenhuis waarover iedere villa in Harbour Village 

standaard beschikt.
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presti-
gieus
Harbour Village het Zilveren 

Schor wordt zonder enige 

twijfel het meest prestigieuze 

en exclusieve vakantieresort 

van de hele omgeving.

Met kop en schouders 

uitstekend boven ieder ander 

project. Is uw interesse gewekt? 

Wij verwelkomen u bijzonder 

graag voor een bezichtiging.
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SW
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water Villa 
type SW

bijzonDer luxe 10-Persoons stranDVilla 

met 5 slaaPkamers, uitlooP oP uw 

PriVéstranD en seParaat botenhuis

Deze prachtige oeverwoning biedt u de grootste totale 

oppervlakte aan woonruimte: een riante 209 m2 en een 

bouwinhoud van maar liefst 1.114 m3. 

Vanuit de royale woonkeuken stapt u direct op het ruime, 

zongerichte en overdekte terras. De splitlevel villa biedt 

door het open concept veel mogelijkheden om de 

verschillende ruimten volledig naar uw eigen wens in te 

delen. Standaard heeft de strandvilla een riante master 

bedroom met uitzicht op het Veerse Meer en een 

badkamer en suite, met de mogelijkheid tot een walk-in 

closet. Op level -1 zijn er 4 slaapvertrekken met ieder een 

eigen badkamer. Mocht u graag willen relaxen in uw 

eigen sauna, dan behoort ook dit tot de opties. 

Naast een ruime buitenberging heeft deze prachtige villa 

een overdekte carport waar u minimaal twee auto’s kunt 

parkeren. Uw externe botenhuis, standaard met elektrisch 

afsluitbare bootdeur, zorgt ervoor dat u comfortabel kunt 

genieten van uw vaartuig. De ruime opzet van deze 

villa in combinatie met de weidse uitzichten zal u een 

permanent gevoel van vrijheid verschaffen.
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type SW

Optioneel: gashaard mogelijkheden in keuken, 

woonkamer en/of terras

Voorzieningen: Berging, carport, boothuis, overdekt terras

12
0
0
0

6
8
0
0

11400

Oppervlaktes in m2:

A Living  45 

B Keuken  18 

C Masterbedroom incl. badkamer 40

D 2 Slaapkamers incl. badkamer  22 

E Slaapkamer incl. badkamer 14 

F Slaapkamer incl. badkamer 15 

g Berging en carport 61

H Boothuis (extern)  40/44 

K Overdekt terras 22 

L Terras 89

Netto woonopp. excl. terrassen in m2: 209 

A

c E
D

D

F

H

G

B

K

l

leVel +1

leVel -1
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unicum

Het is een volstrekt unicum in Zeeland: alle 78 design 

watervilla’s in Harbour Village beschikken over hun eigen 

botenhuis. Voor 70 van de villa’s gaat het zelfs om een 

inpandig botenhuis. 

En dat is een bijzonder prettige voorziening. Stelt u zich 

maar eens voor hoe u na een relaxte dag op het water 

zó de beschutte ligplaats bij uw villa invaart. U stapt 

direct uw terras op, trekt een mooie fles witte wijn open 

en geniet na van de laatste zonnestralen… 

Wenst u op het vlak van het botenhuis een verdere 

upgrade om deze helemaal van topklasse te maken?  

Dan kunt u denken aan een elektrisch afsluitbare poort. Of  

het uitrusten van de ligplaats met een moderne botenlift. 

Wij denken graag met u mee om ook dit deel van uw  

villa volledig naar wens te maken.  

eyecatcher

Een ware eyecatcher in de woonkamer creëren? Een 

gashaard biedt ongekende mogelijkheden, zegt Stefan 

Jonkers van Haardencentrum Hoevelaken. “Denkt u maar 

eens aan een haard als room divider, met drie glazen 

wanden om van alle kanten maximaal zicht op het vuur te 

bieden. Een haard met een bekleding van hout of steen, 

die overal terugkomt in het interieur. Of een prachtig 

strakke ingebouwde variant. De wensen van de klant zijn 

onze leidraad om tot hét perfecte plaatje te komen.”

Een sfeervolle gashaard is de ultieme toevoeging aan de 

ambiance van de Harbour Village villa, stelt Jonkers. Niet 

alleen in de living, maar ook in de keuken en op het over-

dekte terras. “Wat is er heerlijker dan nog uren buiten blijven 

zitten bij de knusse warmte van het vuur?”, schetst hij. 

Alle haarden zijn met één druk op de knop aan of uit te 

zetten, met hoge of juist lagere vlammen. Qua design zijn 

de opties legio. Haardencentrum Hoevelaken biedt high 

end producten en werkt uitsluitend met eigen installateurs. 

“Zo kunnen we u op alle vlakken topkwaliteit garanderen.”

DE WEL 11, 3871 MT

HOEVELAKEN

033 - 253 65 48

WWW.HAARDENCENTRUM-HOEVELAKEN.NL

“Alle 78 design watervilla’s
in Harbour Village 

beschikken over 
hun eigen botenhuis.”
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exact
wat we zochten

ruimte
privacy en direct aan water

Het Veerse Meer betekent jeugdsentiment voor William 

uit Vlissingen. Ook zijn ouders hadden er vroeger een 

vakantiehuis. “We brachten er elke zomer door, op en aan 

het water. Nog steeds ben ik een fervent watersporter: 

zeilen, surfen, relaxte vaartochtjes maken… het Veerse 

Meer is perfect wat dat betreft. Echt een prachtplek.”

creatieF inDelen

De moderne strandvilla sprak hem direct aan. Vanwege 

de strakke architectuur, de hoogstaande materialen en 

het botenhuis. “En dat je vanuit je huis zo je eigen strand 

oploopt, is geweldig natuurlijk. Een grote pre vind ik dat 

Het begon allemaal met een advertentie in het Financieele 

Dagblad. Dát was nog eens een fraai project meende 

Van der Horst, woonachtig in de buurt van Eindhoven. 

“Vrienden van mij hebben huizen in het buitenland. Maar 

dan moet je altijd veel plannen, langer reizen. Als het  

drie dagen fantastisch weer wordt, wil ik mijn agenda  

kunnen schoonpoetsen en in de auto stappen. Twee uur  

later ben ik in Harbour Village.”

Zijn villa beschikt over vier slaapkamers en vier badkamers. 

Ideaal, vindt Van der Horst. “Mijn partner en ik hebben 

samen zes volwassen kinderen en inmiddels een eerste 

klein kind. We nodigen graag vrienden en familie uit. Wat 

je niet een standaard woning koopt, maar zelf creatief 

de ruimte kunt indelen. Zo hebben wij gekozen voor een 

extra grote living met 180 graden panoramazicht.”

De villa wordt straks ook te huur aangeboden. Een 

slimme investering, stelt William. “Maar het is zeker ook 

de bedoeling om er zelf regelmatig van te genieten. Ik  

heb een eigen zaak en het is altijd druk. Dan is het 

een heerlijk vooruitzicht om af en toe de vakanties en 

weekends in de strandvilla door te brengen. Of zo nu en 

dan vanuit daar te werken. Wat ons betreft kan het niet 

snel genoeg 2017 zijn!”  

dat betreft spreekt het me enorm aan dat er op het  

resort straks voorzieningen zijn als een goed restaurant, 

een wellness en een zwembad. We willen goed voor 

onze gasten kunnen zorgen. Een mooi glas wijn drinken 

na een tochtje met de sloep, lekker eten.”

De watervilla is strak qua design, zeer licht, duurzaam, 

ruim en fantastisch gelegen, somt hij op. “Nergens anders 

hebben we iets gevonden dat aan al die eisen voldeed. 

Ik kijk uit naar onze dagen hier. Op het water zijn, is voor 

mij pure ontspanning. En dan steeds met een gebruind, 

uitgerust hoofd weer naar Brabant. Ik kan niet wachten.”

koPer – william De ruiter

Al jaren zocht William de ruiter met zijn 

vrouw en zoon van 16 naar de perfecte 

vakantievilla. in binnen en buitenland. 

Maar toen hij de plannen zag voor 

Harbour Village het Zilveren Schor was 

de keus snel gemaakt. 

Het werd de strandvilla met privéstrand

en extern botenhuis. “Het eerstvolgende 

project is een sloep kopen.”

koPer – teD Van Der horst 

niet zomaar een vakantiehuis, maar 

echt iets bijzonders. Direct aan het 

water. Met een goede ligging ten opzichte

van de zon. En veel ruimte en privacy. 

Het stond al lange tijd op de wishlist van 

ted van der Horst. 

Afgelopen jaar tekende hij als eerste 

het koopcontract van een achtpersoons

watervilla op het Zilveren Schor.
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Zo ligt het schilderachtige stadje Veere op een steenworp 

afstand. Het middeleeuwse plaatsje – ooit een machtige 

handelsstad – wordt de absolute parel van Zeeland 

genoemd. De oude straatjes en monumenten herinneren 

aan de glorietijd van Veere en nodigen uit tot dwalen en 

ontdekken. Dat geldt ook voor het charmante vissersdorp 

Arnemuiden, waar een deel van de bevolking nog altijd in 

klederdracht loopt. Niet voor de toeristen trouwens, maar 

vanuit traditie. 

Tal van grotere aantrekkelijke steden liggen op Walcheren 

ook binnen handbereik. Denkt u maar eens aan Middel-

burg, Zierikzee en Vlissingen. Of zet eens koers naar de 

prachtige historische steden van onze Zuiderburen: 

romantisch Brugge, winkelstad pur sang Antwerpen of 

sprookjesachtig gent met zijn imposante kathedralen. 

Daarnaast is de mondaine kustplaats Knokke zonder meer 

het bezoeken waard. 

Wist u overigens dat Zeeland het grootste aantal sterren-

restaurants per hoofd van de bevolking telt? Daar mee 

heeft u ook een fascinerende culinaire ontdekkingstocht 

voor de boeg. Een tocht die voert langs prachtige 

menukaarten met Oosterscheldekreeft, oesters en spartel-

verse vis. Met mooi dooraderd lamsvlees en verse groenten 

van de kwelders, aangezien vrijwel alle Zeeuwse topkoks 

het koken met streekproducten tot kunst hebben verheven. 

Het moge duidelijk zijn. Zeeland heeft zoveel méér te 

bieden dan water, strand en mooie natuur alleen. Juist in 

de combinatie van factoren schuilt de aantrekkingskracht 

van dit grandioze vakantiegebied. 

Genieten van relaxte dagen op of aan het water, maar daarnaast ook wat cultuur en historie opsnuiven? 

Harbour Village vormt hiervoor een verrassend goed vertrekpunt. 

mondain
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overtreft. De zware HR-ketel die wordt geplaatst, is 

voorzien van de modernste technieken. En het vier - 

seizoen-glas maakt de woningen hoogst energiezuinig. 

Cor Nab levert de aanlegsteigers bij de villa’s. “Zo’n 

robuuste, ouderwetse kwaliteit kom je tegenwoordig 

vrijwel nergens meer tegen”, stelt Van den Hoek. “Op 

alle vlakken werken we samen met vaste, gerenom -

meerde partijen. gezamenlijk staan we garant voor een 

fantastisch resultaat.”

Bouwen voor een ultraluxe marktsegment. Het is de core business van Zenitbouw bv dat begin 2016 met de bouw 

van de eerste villa’s op het Zilveren Schor is begonnen. persoonlijke aandacht voor de klant en een uitzonderlijk 

hoog afwerkingsniveau kenmerken het bouwbedrijf. 
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kunst
van het bouwen
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KERKWEg 7A

3774 BR  KOOTWIJKERBROEK

0342 44 00 22

WWW.ZENITBOUW.NL

Jan van den Hoek: 

“Er wordt werkelijk 
nergens op bezuinigd. 
Mensen verwachten iets 
speciaals en dat krijgen
ze ook.”

Een flink team van specialisten heeft Van den Hoek om 

zich heen verzameld om de perfecte vakantievilla’s te 

kunnen opleveren. “We hebben het hier over unieke 

projecten”, onderstreept hij. “Daarom gaan we altijd eerst 

persoonlijk op gesprek bij de klant en spreken alle wensen 

uitvoerig door. We merken dat die intensieve aandacht 

bijzonder op prijs wordt gesteld.”

Zenitbouw werkt louter met duurzame, innovatieve en 

recyclebare materialen. Vierseizoenen-glas voor de gigan-

tische raampartijen bijvoorbeeld, die de vertrekken in 

de zomer koel en in de winter warm houden. Schuif - 

puien zorgen ervoor dat de ruimte optimaal wordt benut. 

Beglazing en kozijnen blijven bij topleverancier goemaat 

in één hand.

In alles wordt rekening gehouden met het Zeeuwse 

klimaat en zijn zilte zeelucht. Van den Hoek: “Zo gebruiken 

we ijzersterk hang- en sluitwerk van goemaat Aluminium. 

Ook het bijzondere hout van Platowood dat de natuurlijke 

gevelbekleding van de villa’s vormt, is enorm goed bestand 

tegen weers invloeden. Zelfs de lichtspotjes stemmen we 

af op deze locatie aan het water.”

Duurzaamheid is een essentiële factor binnen Harbour 

Village. Dat is onder meer terug te zien in de isolatie van 

daken en wanden, die de voorgeschreven normen ver 

PROVINCIALEWEg 14  I  3252 LR  gOEDEREEDE

0187 - 49 26 48  I  WWW.gOEMAATgLAS.NL

MAX PLANCKSTRAAT 22  I  6716 BE  EDE

0318 - 63 64 44  I  WWW.RAABKARCHER.NL

BROEKDIJK WEST 20  I  3621 LV  BREUKELEN 

0346-250407  I  WWW.CORNAB.NL



harmonieus

Om de uitstraling van het exclusieve resort ultiem tot zijn 

recht te laten komen, wordt de groenvoorziening tot in de 

puntjes afgestemd op de villa’s en het natuurlijke Zeeuwse 

landschap. “Streekeigen bomen als wilgen en elzen passen 

hier perfect bij. We gaan bovendien zorgen voor prachti-

ge natuurlijke overgangen met veel soorten grassen”, zegt 

Jan Sandee van Sandee Hoveniers.

zout en zilt

De ideale beplanting is goed bestand tegen de nabijheid 

van zout water en de zilte wind. “Daarom kiezen we voor 

groen dat naadloos aansluit bij de omgeving”, aldus San-

dee. Zijn firma bepaalde eerder de groenontwerpen voor  

duurzaam

Om de bijzondere watervilla’s aan het Veerse Meer een 

extra duurzame touch mee te geven, koos de ontwikkelaar 

van Harbour Village voor een unieke gevelbekleding met 

hout van Platowood.

“Duurzaam betekent 
in onze visie een lange 
levensduur én volledig 
milieuvriendelijk”
vertelt Brent Boerkamp, directeur van dit bedrijf.

Platowood is de enige onderneming ter wereld dat 

hout verduurzaamt door het te stomen en te verhitten. 

“Zonder chemische toevoegingen, maken we ons hout 

kustparken van Cadzand tot aan Ameland en brengt dus  

een enorme ervaring met zich mee. “We zijn vanaf het 

eerste begin bij Harbour Village betrokken. Dat betekent 

dat we ervoor kunnen zorgen dat het beeld straks hele-

maal klopt. In het park, maar zeker ook vanaf het water.”

extreem goed bestand tegen zout, wind, water en micro-

organismen”, aldus Brent Boerkamp, Zo blijft het zéér 

lang mooi en wordt houtrot vermeden. Essentiële eigen-

schappen voor de gevelbekleding van een watervilla. 

Zonder twijfel is dit het meest ecologisch verantwoorde 

alternatief voor tropisch hardhout!”

Er is gekozen voor Platowood Fraké, hout met een strakke, 

stijlvolle en moderne uitstraling. Een  uitstraling die perfect 

aansluit bij het high end karakter van deze villa’s.
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NOORDSTAAT 1A

4493 AE  KAMPERLAND

+31 (0) 113 - 372738

WWW.SANDEE.NL
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INDUSTRIEPARK KLEEFSE WAARD,

WESTERVOORTSEDIJK 73

6827 AV  ARNHEM

+31 (0)88 60 500 60

WWW.PLATOWOOD.NL
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Met een glas bubbels in de hand vanuit je vrijstaande bad zo naar de voorbijvarende bootjes kijken. Het kan 

allemaal. Het prachtige sanitair in Harbour Village voldoet aan de allerhoogste kwaliteitseisen. Vakantiegangers 

baden straks letterlijk in luxe.

weelde
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Iedereen kan straks terecht in de beachclub, niet alleen 

de villa-eigenaren. Daarmee moet de club een bruisende 

plek worden waar passanten graag aanmeren met hun 

jacht voor een hapje en een drankje. Daartoe worden 

rondom aanlegsteigers aangelegd. Bezoekers kunnen 

zich culinair laten verwennen in het restaurant, waar alles 

een ontspannen maar modieuze strandsfeer ademt. 

Maar plaatsnemen op de comfortabele loungebedden- 

of stoelen op het strand vóór het restaurant is natuurlijk 

ook een prima optie. 

zorgeloos

Aan alles wordt gedacht om vakantievierders een zorge-

loze stranddag te bezorgen. Zo ontwerpt architect Paul 

Assink een aparte, ondiepe lagune in het Veerse Meer: 

daar kunnen de kleintjes genieten van een veilig dagje 

waterpret. Voor duikliefhebbers komt er bij de beachclub 

een eigen duikschool met vulstation voor zuurstofflessen. 

Dit omdat de duikstek bij Harbour Village tot één van de 

meest bijzondere van het Veerse Meer behoort.

Het wordt straks ongetwijfeld dé Zeeuwse ‘place to be’: Harbour Village Beach club. Een trendy 

plek om in stijl te genieten van een relaxte dag vol zon, zee en strand. Met overheerlijke lokale en 

mediterrane gerechten op de kaart van het restaurant, vers gemixte smoothies en cocktails bij de bar 

en volop mogelijkheden tot watersporten bij de eigen duik en surfschool. natuurlijk ontbreekt ook 

een luxueus wellnesscentrum niet. 

place to be
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sPortieF

In samenwerking met sportopleiding CIOS goes gaat 

Harbour Village Beachclub bovendien tal van sportieve 

activiteiten organiseren. Zeilen, surfen, waterskiën, beach-

volleybal en mountainbiken zijn slechts enkele mogelijk-

heden binnen het aanbod. Tot slot komen er diverse 

sloepen en kano’s te liggen die verhuurd zullen worden.

wellness

Waar de beachclub grotendeels een ongedwongen medi-

terrane strandsfeer bezit, wordt de stijl van het wellness-

center weer zeer exclusief. Hier kunt u terecht voor heerlijke 

schoonheidsbehandelingen en massages om in volkomen 

luxe tot rust te komen. Daarnaast krijgt het center een 

binnenzwembad. gasten kunnen zo ook in de winter en 

het voor- en naseizoen genieten van het water. Een 

weldadige sauna en stoomdouche maken dit beauty- en 

relaxcentrum compleet. 

Om clientèle optimaal van dienst te kunnen zijn, is er in 

het centrale gebouw van de beachclub een bescheiden 

winkel gepland. Daar kunnen gasten terecht voor kleine 

dagelijkse boodschappen als vers gebakken brood. 

Frank Wilschut wijst er nog eens op dat het volledige 

resort, zowel watervilla’s als de Harbour Village Beach 

Club, de allerhoogste milieulabels scoren. “Dit is ook vanuit 

het oogpunt van duurzaamheid top of the bill. Er wordt 

niet op kosten gekeken.” 

Bij zo’n modern resort horen vanzelfsprekend de nieuwste 

technieken en noviteiten, zegt de projectontwikkelaar. 

“Zoals een speciale app, waarmee je vanuit je villa eten uit 

het restaurant bestelt en laat bezorgen. Waarmee je 

varend in je sloep op het Veerse Meer alvast je favoriete 

tafeltje in de beachclub reserveert. Of waarmee je een 

plaats boekt voor de surf- of duikles van je kind.”

Via een eigen Harbour Village tv-kanaal worden gasten 

welkom geheten zodra ze hun villa betreden en de tv 

aanzetten. Ook via deze route kan eten worden besteld of 

een tafel gereserveerd. 

Uiteraard wordt het volledige vakantieresort op het hoogste 

niveau bewaakt. Wilschut: “Er wordt enorm veel van ons 

verlangd. Wij zien het als een eer om zoiets moois te 

mogen neerzetten.”
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Het wellnesscenter wordt
zeer exclusief. Hier kunt u 

terecht voor heerlijke 
schoonheidsbehandelingen 

en massages om in volkomen 
luxe tot rust te komen. 
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“De glazen pui 
biedt een continu 

veranderend panorama”



Twee interieurconcepten werden uitgedacht. Beide roepen 

beelden op van het strand en de natuur. “Comfort, rust 

en natuurlijke materialen staan centraal”, aldus Fenny. 

“We omschrijven het ook wel als easy upperclass living. 

Dat betekent dat we gaan voor design meubels en mooie 

leders en stoffen.”

Klanten die dat willen, kunnen hun villa turnkey opgeleverd 

krijgen, van vloer tot accessoires. Maar de stylisten van 

Vervoort staan ook klaar om op specifieke klantwensen 

in te spelen. Fenny Koevoets: “Ook als mensen hun 

vakantiehuis niet gaan verhuren, bespreken we graag 

hun persoonlijke ideeën om de inrichting helemaal naar 

wens te maken. En daarmee tot een heerlijke vakantiestek 

van hoog niveau.”
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interieurpakket 

long island
Dit interieurconcept maakt gebruik van een natuurlijk, zacht kleuren-

pallet dat direct gerelateerd is aan de kust. Materialen als hout, 

bamboe, riet, rotan en linnen komen overal in terug. De gedachte 

achter dit beachy interieur: houd het licht en eenvoudig.

interieurpakket 

manhattan
Een vleugje glamour kenmerkt dit concept. Het interieur zorgt voor 

een strak-elegante maar warme sfeer. Omdat de kleuren beschei-

den zijn, regeren de rijke texturen. Manhattan varieert met bijzondere 

materialen. Een luxe vakantiegevoel overheerst. 

Een rustgevend interieur dat precies past bij de natuurlijke omgeving. Daarvoor ging Zilveren Schor 

Developments in zee met Vervoort Meubelen, specialist in high end interieurs. “Buitenleven, een 

vakantiegevoel en luxe. Dat is de uitstraling waarvoor we hebben gekozen”, vertelt Fenny Koevoets 

van de Brabantse firma.

interieur

EDISONSTRAAT 3

5051 DS gOIRLE

 +31 (0)13-534 00 34

WWW.VERVOORT.NL
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Een heerlijk royale opzet, om te kunnen koken in een 

zee van ruimte. Een strakke, moderne en zeer elegante 

vormgeving. En alle apparatuur die u in een geavanceerde 

keuken mag verwachten. Dat is heel kort samengevat de 

keuken die Tieleman in verschillende varianten samen-

stelde voor de water- en strandvilla’s.

“Een kookeiland is erg gewild, met in het verlengde 

daarvan een bar om heerlijk wat te kunnen drinken met 

vrienden. Dat geeft meteen zo’n relaxed strandgevoel 

mee”, vertelt Tieleman. “Maar anderen kiezen juist voor 

een positionering van het keukenblok tegen de muur, 

zodat er ruimte is voor een gezellige grote eettafel voor 

acht tot tien personen. Werkelijk alles is mogelijk bij ons.”

De standaard apparatuur - oven, kookplaten, koel-

vriescombinatie, vaatwasser en magnetron – kan worden 

uitgebreid en geüpgraded om aan de wensen van zelfs 

de meest veeleisende klant te voldoen. Kopers kunnen 

daarbij denken aan een wijnklimaatkast in een groot of 

kleiner formaat, een stoomoven of quooker. De materialen 

die het bedrijf gebruikt, zijn allemaal van topklasse. “Het 

geweldige van de keukens in deze villa’s is het directe 

contact met buiten, met het terras aan het water”, geeft 

Tieleman aan. “Dat maakt koken, eten en drinken extra 

genieten.”

Tieleman levert zijn keukens vanaf goeree-Overflakkee 

en staat bekend om zijn specialistische kennis, kwalitatief 

hoogstaande producten en eigen montagedienst. De 

onderneming installeert keukens door heel Nederland 

en ver daarbuiten. 

In de unieke showroom in Middelharnis staan ruim 

zeventig keukens in de meest uiteenlopende uitvoeringen 

opgesteld. De showroom boordevol noviteiten groeide in 

de loop der jaren uit tot een drukbezochte inspiratiebron.

“Bij zo’n waanzinnig mooi project hoort uiteraard een waanzinnig mooie keuken. Voorzien van alle gemakken en 

innovatieve apparatuur.” Aldus directeur Jan tieleman van tieleman Keukens, dat al drie keer uitgeroepen is tot 

Beste Keukenspecialist van nederland. Alle 78 vakantievilla’s van Harbour Village worden standaard uitgerust met 

een luxueuze keuken van het bekende ZuidHollandse familiebedrijf.

smaak“Het geweldige
van de keukens
in deze villa’s is
het directe contact
met buiten”

KORENDREEF 15

3241 AS  MIDDELHARNIS

0187 - 602 555 

WWW.TIELEMANKEUKENS.NL
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Oesters, Oosterscheldekreeft, mosselen en 

prachtige verse vis. Het zijn slechts enkele van 

de Zeeuwse Zaligheden die u straks op de kaart 

mag verwachten in het trendy toprestaurant 

dat op Harbour Village het Zilveren Schor zijn 

deuren opent.
 

U kunt er culinair genieten van tongstrelende à 

la carte gerechten of een ontspannen lunch. 

Van mooie wijnen en heerlijke cocktails. En van 

smaakvolle hapjes bij de borrel. 

Uiteraard hoort daar een relaxte en stijlvolle 

sfeer bij, met fijne muziek en leuke mensen.

Alles waaraan u denkt bij een beachclub van 

allure, die in Ibiza niet zou misstaan.
 

Dit wordt de nieuwe hotspot van Zeeland. En 

ongetwijfeld ook uw persoonlijke favoriet.

Overigens nog een aardige tip: laat hier straks 

een luxe picknickmand voor u en uw vrienden 

vullen, om mee te nemen op de boot. Zo kunt 

u ook op het water genieten van verrukkelijke 

culinaire hoogstandjes... 

zilt
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Zeeland
grossiert in

heerlijkheden
van veld,

vee en zee



LARgO is een uniek label dat zich volledig richt op gasten 

die gewend zijn aan vakanties in authentieke resorts en 

villa’s van een bijzonder hoog niveau. Uitgaand van 

persoonlijke wensen stelt LARgO onder andere op maat 

gemaakte vakanties samen op de mooiste plekken van de 

wereld. Daarbij worden tal van services aangeboden om 

het de gast optimaal naar de zin te maken: een personal 

cook, nanny service of massage aan huis bijvoorbeeld. “Wij 

zijn de enige speler in Europa die dit zo aanbiedt”, geeft 

Van Cutsem aan.

Daarnaast verhuurt LARgO stijlvolle vakantievilla’s die aan 

de allerhoogste kwaliteitseisen voldoen. Daartoe behoren 

ook de villa’s van Harbour Village het Zilveren Schor. Van 

Cutsem spreekt van schitterende objecten op een pracht-

locatie, waar mensen vanuit de woning een geweldig 

zicht hebben op het water en de natuur. “Dat heb je 

nergens in Nederland. Zo’n luxe en fantastische ligging, dat 

is precies wat wij zoeken bij LARgO. Het past exact bij 

onze uitstraling. De vraag is groot en groeit. Wij beschikken 

over een belangrijke database van potentiële huurders 

voor deze villa’s. De focus ligt daarbij op Nederlandse, 

Belgische, Duitse en Franse veel eisende gasten die kiezen 

voor een luxueuze locatie dichtbij huis.”

VerhuuroPties

Eigenaren die hun villa willen verhuren, hebben bij LARgO 

meerdere opties. Ofwel wordt de villa het volledige 

jaar voor verhuur aan derden ter beschikking gesteld. In 

dat geval is eigen gebruik van de villa niet mogelijk. Bij 

deze overeenkomst kan worden gekozen voor een vast of 

variabel rendement. Maar uiteraard kunnen eigenaren ook 

besluiten tot gedeeltelijk eigen gebruik én gedeeltelijke 

verhuur. De eigenaar reserveert dan als eerste bepaalde 

periodes. Op basis van beschikbaarheid kunnen later nog 

extra data worden ingepland. De verhuuropbrengsten zijn 

bij deze overeenkomst altijd variabel.

“Investeren in een vakantievilla die vervolgens door ons 

wordt verhuurd, is de afgelopen jaren een uiterst stabiele 

en rendabele investering gebleken”, vertelt Van Cutsem. 

“Eigenaren hebben continu inzicht in het rendement via 

een speciale website met persoonlijke inlogcode. In deze  

beveiligde digitale omgeving kunnen mensen ook de 

reserveringen bekijken en hun eigen gebruik inboeken.” 

Alle te verhuren vakantiehuizen worden straks via de 

web site van LARgO Villas aangeboden. gasten krijgen 

daarbij de mogelijkheid om speciale services bij te boeken, 

zoals luxe sloepentochten en Zeeuwse cultuurtrips. “Wij 

zijn erg verheugd over de samenwerking met Harbour 

Village”, aldus Jurgen van Cutsem. “gezien de uitstraling 

en het imago van beide partijen is dit gewoonweg the 

perfect match.”

MARIAPOLDERSEWEg 1

4493 PH  KAMPERLAND

(0031) - 113 374 222

WWW.LARgORESORTS.NL

perfecte
match
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“Kwaliteit 
en luxe in het 
absolute topsegment: 
dat is waar wij 
voor staan”

“Kwaliteit en luxe in het absolute topsegment: dat is waar wij voor staan. En daarmee vormt lArGO 

Villas de perfecte partij om de exclusieve villa’s van Harbour Village te verhuren.” Aldus de cEO van 

lArGO, Jurgen van cutsem.
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Maar het behoort ook tot de mogelijkheden om de waarde-

vaste villa als beleggingsobject aan te schaffen, met een 

aantrekkelijk variabel of vast rendement. Het toe risme in 

Zeeland zit immers in de lift en de vraag naar vakantie-

woningen vertoont onder zowel Nederlandse als buiten-

landse vakantiegangers een structureel stijgende lijn. 

VolleDige Verhuur

Is uw villa louter een investeringsobject, dan wordt deze 

het gehele jaar beschikbaar gesteld voor de verhuur via de 

professionele verhuurorganisatie, Largo Villas. De inrichting 

en inventaris worden met u en onze zorg vuldig gekozen 

leveranciers samengesteld. U heeft zelf de keuze tot een 

vast gegarandeerd rendement of een variabel rendement.

geDeeltelijke Verhuur 

Tot slot kunt u opteren voor een combinatie van verhuur 

en eigen gebruik. U bepaalt zelf in welke periodes u in uw 

vakantievilla wilt verblijven. De overige weken komt de 

woning beschikbaar voor de verhuur. Naar het beheer en 

de verhuur heeft u zelf overigens geen omkijken: dit 

wordt geheel voor u verzorgd door Largo Villas. Bij deze 

optie heeft u het variabele rendement uit de verhuur van 

uw eigen villa.

Wij informeren u graag over de verschillende mogelijkheden 

toegespitst op uw eigen situatie. Elke kavel en villa is uniek 

binnen het resort. Dat behoeft uiteraard maatwerk. 

Fiscaal

Uw keuze heeft fiscale gevolgen, bijvoorbeeld voor de 

omzet- en inkomstenbelasting en eventueel de kleine 

ondernemersregeling.

Zo vormt de exploitatie van de vakantiewoning een onder-

neming voor de omzetbelasting als u de villa uitsluitend 

verhuurt. Alle in de woningprijs, inventaris en kosten in-

begrepen omzetbelasting ontvangt u dan in principe terug 

van de Belastingdienst. Over de huuropbrengst draagt u 

6% omzetbelasting af.

Harbour Village biedt u diverse opties voor de aankoop van een exclusieve vakantievilla bij het Veerse Meer. 

uiteraard kunt u er voor kiezen om de watervilla puur voor uw eigen genot en ontspanning te kopen: uw twee

de thuis. Dat betekent het hele jaar door eindeloos genieten wanneer het u uitkomt en de villa volledig naar uw 

persoonlijke smaak inrichten.

rendement
Het toerisme

in Zeeland 
zit in de lift en 

de vraag 
naar vakantie

woningen 
vertoont een 
stijgende lijn

Als u uw villa gedeeltelijk verhuurt en deels privé gebruikt, 

kan een deel van de omzetbelasting die u betaalt in 

aftrek komen. 

Voor de volledige uiteenzetting van de fiscale gevolgen 

van uw keuze, kunnen wij u in contact brengen met een 

gespecialiseerd belastingadviseur.
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“Bent u straks de eigenaar van een magnifieke vakantievilla 

op het Zilveren Schor? Dan mag u oprecht trots zijn. Want 

het gaat om riante vakantiehuizen met de perfecte ligging. 

Duurzaam gebouwd met alleen de beste materialen, een 

zeer luxe uitstraling en een eigen boothuis zoals geen 

enkele vakantievilla in de wijde omgeving dat biedt. Villa’s 

met werkelijk een zee aan ruimte, een grandioos terras 

aan het water en dito uitzicht. 

Alle gewenste voorzieningen en een fantastische beachclub 

bevinden zich in uw directe nabijheid, net als prachtige 

historische steden in Zeeland en België. Binnen twintig 

minuten varen bent u op het breedste en schoonste strand 

van Nederland. U zou bijna vergeten dat Harbour Village 

slechts twee minuten rijden van de snelweg af ligt, gezien 

de oase van rust en ruimte die deze plek biedt…

Zoekt u naar een waardevaste investering, dan is dit 

absoluut een uitgelezen kans. U investeert in een exclusief 

vakantiehuis dat u kunt verhuren, maar waar u ook zelf 

volop van zult genieten. Vertrouw op uw gevoel. En neemt 

u eens contact met ons op voor een bezichtiging van de 

modelwoningen.”

MANHUISSTRAAT 1-3

4301 BK  ZIERIKZEE

0111 - 417 808

WWW.DELTAMAKELAARDIJ.NL

“Zoekt u naar een 
waardevaste investering,

dan is dit absoluut
een uitgelezen kans.”

Peter Kodde, Delta Makelaardij

FinancieringsmogelijkheDen

Het verstrekken van een financiering voor uw recreatie villa 

is voor de meeste banken in Nederland geen van zelf-

sprekendheid. Omdat deze markt afwijkt van de reguliere 

woningmarkt gelden hiervoor per geldverstrekker specifieke 

eisen en acceptatievoorwaarden. Het is belangrijk dat u 

ook daadwerkelijk zorgeloos kunt genieten van uw recreatie-

 villa daarom werken wij samen met toonaangevende en 

betrouwbare financiële instellingen.

Met de recreatie hypotheek kunt u tot maximaal 90% 

van de waarde van uw recreatiewoning financieren. Daarbij 

kunt u er voor kiezen om tot 67,5% van de woningwaarde 

aflos sings vrij te lenen. Uw volledige financiële positie  

wordt beoordeeld. Naast uw inkomen uit loondienst 

kunnen ook de netto (verwachte)huurinkomsten van uw 

woning worden meegenomen.

zuiVer Financieel

Zuiver Financieel is een onafhankelijk financieel advies-

kantoor. Wij zijn ijzersterk in hypotheken en verzeke ringen, 

ook voor recreatie woningen. Voor de hypotheek van 

uw vakantievilla in Harbour Village hebben wij 

zeer goede afspraken gemaakt met Rabobank 

Walcheren-Noord Beveland. Wij begeleiden u 

het gehele traject en nemen u het werk uit handen. 

En mocht de Rabobank geen goed aanbod voor u 

heb ben, dan hebben we BLg als alter  natief. Wij vergelijken 

de geldverstrekkers op rente en voor waarden en helpen 

u bij het maken van de beste keuze.

inFormatie

Zuiver Financieel informeert u graag over de details 

van de financieringsmogelijkheden. Wij beantwoorden 

graag uw vragen en geven u desgewenst advies. Dit 

volledig gebaseerd op uw persoonlijke situatie. Wees 

welkom bij Zuiver Financieel.

Duidelijkheid, gemak en gunstige voorwaarden voor

de financiering van uw vakantievilla in Harbour Village.

zuiver

MANHUISSTRAAT 1

4301 BK  ZIERIKZEE

0111 - 411 229

INFO@ZUIVERFINANCIEEL.NL

WWW.ZUIVERFINANCIEEL.NL
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