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De Cocksdorp   
Roggeslootweg 6 - chalet 107 

 
Standplaats grond:  ca. € 3.480,— per jaar  huurgrond 

(zie bijgevoegde tarievenlijst 2020) 
 

Park: “De Krim” 
Bouwjaar: 2013:  
Merk: ”Orlando “ 

 
Aantal slaapkamers: 2  

 
Oplevering: In overleg  

 
 

Vraagprijs: € 135.000,— v.o.n. 
(voorzien van inventaris) 

 
 
 



 

  

Uniek gelegen op vakantiepark “De Krim” een ruim (12,5 x 3,9 me-
ter) en goed onderhouden modern chalet, op een perceel huur-
grond van ca. 200 m². 
 
Indeling: Entree in moderne en zeer complete keuken, lichte en 
zonnige sfeervolle woonkamer voorzien van moderne inventaris  
en schuifpui naar beschut en zonnig terras. 
 

De Cocksdorp   
Roggeslootweg 6 - chalet 107 



 

  

 
Het chalet heeft 2 slaapkamers, één voorzien van tweepersoons-
bed, de ander 2 losse bedden, voldoende kast/bergruimte. 
 
Verder een moderne badkamer voorzien van wastafelmeubel, de-
signradiator toilet en douchecabine. 
 
In de berging een wasmachine en droger, tevens voldoende op-
bergruimte, deze is buitenom bereikbaar. 
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Het chalet biedt u goede verhuurmogelijkheden (maximaal 20 we-
ken per jaar) maar ook alleen eigen gebruik is uiteraard mogelijk. 
Het chalet wordt u geleverd inclusief een uitgebreide inrichting/
inventaris. 
 
Kortom een uniek eigen plekje op Texel  omringd door veel groen, 
en biedt u voldoende privacy om tot rust  te komen. 

 



 

  



 

  



 

  

 De entreefee  voor een nieuwe eigenaar bedraagt € 4.750,— excl.  btw 
 De contracten worden  jaarlijks automatisch verlengd, mits het chalet en de plaats netjes on-

derhouden zijn. 
 Nadat het chalet 10 jaar oud is, wordt deze iedere drie jaar aan de buitenzijde (wand, dak, 

plaats) gekeurd.  De grondeigenaar wil hiermee de uitstraling op het park goed houden. 
 Indien het chalet 16  jaar oud is, kunt u deze niet meer verkopen aan een derde. U mag het 

chalet uiteraard wel behouden en gebruiken. Als u het onderhoud goed blijft doen en het cha-
let en de plaats er netjes uit blijven zien, kunt u nog jaren plezier hebben van het chalet. 

 Verhuur van het chalet is toegestaan. U kunt kiezen uit twee contracten: verhuur van 6 weken 
per jaar of verhuur van 20 weken per jaar. U dient de verhuur zelf te regelen.  

 Ook als het chalet ouder is dan 16 jaar en het chalet is gekeurd door De Krim op uitstraling en 
plaats mag deze  verhuurd worden  tot dat het chalet wordt afgekeurd.  

 U krijgt ten allen tijde de mogelijkheid het chalet op te knappen naar de richtlijnen zoals ge-
steld door de grondeigenaar, naar aanleiding van de periodieke keuring. 



 

  



 

  


