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Den Hoorn - Rommelpot 19  
Spreeuw 130 

 

Staanplaats grond:  € 2.905,— per jaar huurgrond 
 

Park: “Loodsmansduin” 
Gelegen in het Nationaal Park de duinen van Texel 

 
 

Aantal slaapkamers: 2  
 

Oplevering: in overleg  
 
 

Vraagprijs: € 135.000,— v.o.n. 
( inclusief gebruiksinventaris) 

 
  
 
 



 

  

Op de prachtige (natuur)-camping “Loodsmansduin” nabij Den 
Hoorn vindt u een keurig onderhouden vrijstaand chalet, gelegen 
in het duingebied (Nationaal Park de Duinen van Texel) . Het chalet 
is prima onderhouden. 
 
Het chalet heeft een mooie lichte living, vanwaar u kunt genieten 
van het duingebied. Tevens voorzien van schuifpui naar het ruime 
terras. 
De eethoek geeft ruimte aan zes personen. (De bijzondere eettafel 
wordt—in overleg met de huidige eigenaar— eventueel vervangen 
door een andere tafel). 
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Aansluitend aan het woongedeelte de prima keuken, welke is voor-
zien van inbouwapparatuur (waaronder o.a. koelkast, vriezer, af-
zuigkap, kookplaat). 
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De grootste slaapkamer is voorzien twee-persoonsbed veel kast-
ruimte. 
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In de kleinere slaapkamer twee prima bedden en kastruimte op 
hoogte. 
 
De keurig nette badkamer is voorzien van toilet, douchecabine, 
wastafelmeubel in designradiator. 



 

  

De inpandige berging is 
buitenom bereikbaar. Te-
vens voorzien van radia-
tor, elektra en grote was-
bak. 

Bij de chalets geen auto’s 
dus heerlijk rustig. 
 
 
 
 
 
 
Geïnteresseerd in dit 
prachtige plekje op Texel? 
Neemt u contact op met 
ons! 
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Het chalet heeft een ver-
groot terras, waarop u 
heerlijk kunt vertoeven en 
genieten van het zonnetje. 
 
Het chalet is gelegen 
langs een boomsingel . De 
hele dag zon op het terras. 



 

  

 
 
 
 
 
Rommelpot 19—Spreeuw 130, 1797 RN Den Hoorn op Texel 
 
Vraagprijs   : € 135.000,- vrij op naam  
Aanvaarding  : In overleg 
 
Bouwvorm 
Soort object   : Chalet 
Soort woning   : Chalet 
Type woning   : Vrijstaand 
Kwaliteit woning  : Normaal 
Bouwjaar   : 2013 
Bouwvorm   : Bestaande bouw 
Ligging   : Beschutte ligging, duingebied 
Recreatiewoning  : Ja 
 
Indeling 
Woonoppervlakte  : 50 m² 
Perceeloppervlakte : ca 200 m² huurgrond 
Externe bergruimte : nee 
Inhoud   : 110 m³ 
Aantal kamers  : 3 
Aantal slaapkamers : 2 
Aantal woonlagen : 1 
 
Energie 
Isolatie   : Hoge isolatiewaarde (daardoor lage energiekosten) 
Warmwater   : C.V.-Ketel, bouwjaar 2013 
Verwarming  : C.V.-Ketel, bouwjaar 2013 
C.V.-Ketel   : Eigendom 
 
Buitenruimte 
Tuin    : Tuin rondom en heerlijk terras 
Hoofdtuin    : Tuin rondom 
Kwaliteit tuin  : Verzorgd 
 
Bergruimte 
Schuur / Berging  : Inpandig 
Voorzieningen  : Cv, Elektra 
 
 
Overig 
Permanente bewoning : Nee 
Bijzonderheden  : Gemeubileerd, inclusief inventaris 
Onderhoud binnen  : Goed 
Onderhoud buiten  : Goed 
Huidig gebruik   : Recreatief gebruik 
Huidige bestemming : Recreatief gebruik 
 
Voorzieningen 
Voorzieningen  : Openbaar riool, Glasvezel kabel 
 
 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  


