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Investeringsmogelijkheid in een luxe 4-persoons hotelsuite op Waterrijk Oesterdam.



Dit fraaie resort is gelegen op de Oesterdam tussen Tholen en Zuid-Beveland. Enerzijds grenst het resort aan 
het Zoommeer en aan de andere zijde aan de Oosterschelde. 




Een verblijf bij Oesterdam betekent puur genieten voor de reiziger in Zeeland die van kwaliteit en luxe houdt. 
De suites bevinden zich in de Marina Beachclub en hebben allemaal unieke zichtlijnen over het water.De 4-
persoons suites zijn ook geschikt voor families. Deze suites bestaan uit één kamer met een luxe kingsize bed en 
een afgesloten slaapkamer met twee 1-persoons boxspringbedden. Tevens is er een luxe badkamer, toilet en 
een minibar. Een verblijf in deze suites is inclusief gebruik van de wellness faciliteiten. 




De centrale Marina Beachclub beschikt over een restaurant met royaal buitenterras, lounge/bar, frituur/
snackbar, receptie, fietsverhuur, vergaderruimtes, sanitaire voorzieningen voor de jachthaven, kantoren en een 
wellness area. Tijdens een verblijf kunnen watersportliefhebbers hun hart ophalen. Ook een eigen boot 
meenemen is geen probleem. De full-service jachthaven is zeer modern en voorzien van alle gemakken. Op het 
cabana strand kunnen gasten ligbedden of cabana’s huren en via de receptie is het mogelijk om fietsen, kano’s 
of boten te huren.




De verhuur, het onderhoud en de schoonmaak zijn in 1 hand waardoor u 1 aanspreekpunt heeft.




Het is mogelijk om 4 weken per jaar gebruik te maken van uw eigen suite. Daarbij is ook de extra mogelijkheid 
om last-minute te reserveren bij een beschikbaarheid binnen 24 uur voor aankomst. 






Prijzen 4-persoons suite:





Kamernummer 2102, 56,9 m², € 354.500,-- k.k., btw belast


Kamernummer 2104, 56.9 m², € 354.500,-- k.k., btw belast

Kamernummer 2107, 50,8 m², € 349.500,-- k.k., btw belast

Kamernummer 2108, 52,4 m², € 349.500,-- k.k., btw belast

Kamernummer 2110, 56,9 m², € 354.500,-- k.k., btw belast



































SUCCES DAT WIJ DELEN

U bent één van onze unieke kenmerken!
Gemiddeld rapportcijfer: 9,6 (maart 2021)

19

Dankzij de beoordelingen van onze klanten op 
WIDBM.nl (Wie Is De Beste Makelaar) heeft 
Leunis Makelaars een zeer hoge gemiddelde 
score in Zeeland. Dat is iets waar wij natuurlijk 
erg trots op zijn. 

Leunis Makelaars is in 2013 uitgeroepen tot De Beste 

Makelaar van Zeeland. In 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019 en 2020 werden we beloond met het 

keurmerk Uitstekende Makelaar en kregen wij de 

meeste beoordelingen. Een succes waar wij trots op 

zijn, want onze klanten hebben ons deze titels 

bezorgd. Dat maakt dat u ons unieke kenmerk bent! 


Daarnaast bieden wij u nog meer unieke kenmerken. 

U leest er hier meer over.




Natuurlijk moet uw huis opvallen tussen al het 
aanbod, gevonden worden door zoekers én 
aanspreken bij de doelgroep. Dat weten wij al jaren 
voor onze klanten te bereiken. Het is het resultaat 

van een goed gestructureerde aanpak, waarbij de 
presentatie van uw woning met kop en schouders 
boven die van concurrerende objecten uitsteekt, 
waardoor u sneller en voor een betere prijs 


Uw woning komt online bij:

Leunis.nl



Leunis Makelaars

Markt 6 

4691 BX Tholen 

0166-604522 

info@leunis.nl






KvK-nr: 81183933

BTW-nr: NL.8619.74.670.B01

IBAN: NL68ABNA0456886796

BIC: ABNANL2A

Leunis Makelaars reikt verder dan het 

eiland Tholen. Zo dragen wij ons steentje bij 
aan Compassion, die gelooft dat armoede 

te verslaan is. Daarvoor kun je het beste 
beginnen bij kinderen want zij zijn het 



 beste te vormen en hebben het potentieel 

om de armoedecirkel te doorbreken, zoland 
iemand hen de kans geeft.

Huis kopen?
Vertrouw op Leunis Makelaars

als aankoopmakelaar!

Huis verkopen?
Gratis waardebepaling


van uw woning!

Taxatie?
Leunis Makelaars is 

gecertificeerd & deskundig taxateur.

Huis verhuren?
Informeer naar onze werkwijze!

Maak kennis met de mensen van Leunis Makelaars


