Geniet van uw tweede

VERBLIJF AAN ZEE
4 TOPLOCATIES

NO D IG E N U U IT
Vakantieparken van Seapromotion bieden u net dat ietsje meer:

Onze vakantieparken verwelkomen u in vier
schitterende badplaatsen aan onze Vlaamse

• rust en uniforme uitstraling in een groene omgeving

kust. U bereikt ze snel en vlot zonder parkeer-

• jarenlange ervaring van de zaakvoerders

problemen. Openbaar vervoer, sport en cultuur

• prijszekerheid - investering met groeiende meerwaarde

zijn vlakbij en u wandelt zó naar de handels- en

• ruim perceel met eigen tuinhuisje en omheining

horecacentra. Seapromotion wacht op u!

• eigen parking
• wasserette - cafetaria - sport & spel
• permanentie
• kindvriendelijk & verkeersveilig
• gans jaar open
• wifi, kabeltelevisie
• zonneterras

WWW.SEAPROMOTION.BE

Knokke-Heist

info@seapromotion.be

Blankenberge

+32 (0) 496 23 17 23

De Haan
Bredene
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Park Knokke-Heist
Heistlaan 168
8301 Knokke-Heist

Park Bredene
Kon. Astridlaan 57
8450 Bredene

Park Wenduine
Wulpjesweg 3
8420 Wenduine
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VOOR ELKE SMAAK, VOOR ELK BUDGET

VAN COMFORT TOT
EXCLUSIEF

ONTDEK DE
Seapromotion houdt van een individuele aanpak. Daarom
vindt u bij ons een uitgebreide keuze aan seacottages. Stuk
voor stuk staan ze voor kwaliteit, een eigentijdse, tijdloze
uitstraling en een perfecte afwerking tot in het kleinste detail.
Wij bouwen uw seacottage zoals u dat wilt met een maximale
benutting van de beschikbare oppervlakte.

PRACHTIGE
INTERIEURAFWERKING

UW EIGEN
WELVERDIENDE
TWEEDE THUIS

S E A P R O M OT IO N
Droomt u ook van een eigen vakantiestek? Dichtbij
zee, zon en strand? Zo’n plek waar u altijd weer naar
verlangt en weer op adem komt? Het kan! En nog wel
binnen uw budgetbereik. Bij Seapromotion wordt u
eigenaar van de betere sea-cottage aan de Vlaamse
kust. Om het even welke van onze vier kustgemeenten
en type u kiest, onze eigentijdse en comfortabele
seacottages bieden u alle comfort om ongestoord te
genieten van een heerlijk weekendje weg of een
welverdiende vakantie. Seapromotion heeft de locaties
met zorg uitgekozen. Bredene, De Haan, Blankenberge

EEN PROJECT GESTEUND OP
KENNIS EN TRADITIE
Pascal en Vincent Vandenbussche groeiden op in de
campinguitbating van hun ouders. Met die kennis en
ervaring richtten ze in 2007 Seapromotion op.
Daarmee willen zij een betaalbaar, stijlvol en
hedendaags antwoord bieden op de groeiende vraag
naar ruimere, kwaliteitsvolle vakantieverblijven aan
de Vlaamse kust.

of Knokke-Heist: altijd liggen strand en water vlakbij en
ook de winkel- en horecazones bevinden zich op
wandelafstand. Onze unieke invalshoek zal u vast
verleiden. Bij Seapromotion koopt u uw seacottage zonder
investering in grondaankoop. Daarmee haalt u meteen een
flink pak fiscale voordelen binnen. En er is nog meer: u
kan natuurlijk ook verhuren. Daarmee betaalt uw aankoop
zichzelf heel snel terug.
Seapromotion geeft u een unieke formule van eigen
bodem: betrouwbaar, degelijk en duurzaam. U krijgt
meteen een eigen welverdiende tweede thuis.

VAN 40 TOT 76M2
MET 2 OF 3 SLAAPKAMERS*
Alle modellen omvatten tuinaanleg, blauwsteenterras,
omheining, alle nutsaansluitingen (water, gas, kabeltv,
stroom), volledig ingerichte keuken, behang, gordijnen,
2 slaapkamers met bedden & kleerkasten, ingerichte
badkamer met douche en badmeubel.

•
•

•
*Mogelijkheid tot integratie 3e slaapkamer mits meerprijs.

6674-Seapromotion-3luik folder OK.indd 2

•

TRANSPARANTE

WAAROM DEZE

A FS PR A KE N

FO R MULE

Seapromotion houdt het bewust
eenvoudig en helder.
Wij zoeken samen met u het perceel
dat u het best past.
U kiest uit een ruim aanbod van
oppervlaktes, grondplannen,
materialen, afwerkingsvormen...
Wij realiseren alles: plaatsing,
aansluitingen, tuin & terras, omheining...
Uw seacottage is instapklaar.

• Omdat ook u recht heeft op een

betaalbare vakantie-eigendom.
• Omdat u houdt van rechtstreekse
contacten, zonder immo-agentschappen
en verkoopkantoren.
• Omdat wij een nieuwe en actuele invulling geven aan het begrip ‘buitenverblijf’.
• Omdat wij deze specifieke verblijfsvorm
door en door kennen vanuit onze
familiale achtergrond.

VOORDELEN,

I NVE S T E R E N I N
ME E R WA A R DE
U koopt de seacottage en huurt de
grond. Geen notariskosten, een
minimale jaarlijkse onroerende
voorheffing, lagere tweede verblijfsbelasting, geen registratiekosten bij
herverkoop, enz... . Bovendien kan u
uw seacottage probleemloos verhuren.
Daarmee krijgt u mooie belastingvrije
meerinkomsten.
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