PEAK
Apartments
NASSFELD
Met Freizeit Wohnsitz

Locatie: Nassfeld

DEIK – Jullie partner
Wij zijn DEIK, met meer dan 50 jaar ervaring in de

DEIK is ontstaan uit een Oostenrijks bedrijf met Nederlandse

traditionele Kärnten bouwstijl helpen wij jullie bij de koop,

ideeën. Wij vinden het van groot belang dat we nadenken

planning en ontwikkeling van jullie vakantieappartement.

over de toekomst van de regio waar wij werken. Wij

In samenwerking met Riedergarten Immobielen uit

bouwen niet alleen vakantiewoningen maar kijken hierbij

Klagenfurt bieden wij jullie dit prachtige project aan. Waar

ook continu naar mogelijke nieuwe samenwerkingen,

andere stoppen, gaan wij verder. Na het afronden van de

groei van het aantal beschikbare arbeidsplekken en de

koop ontlasten wij jullie volledig, wij nemen de volledige

persoonlijke ontwikkeling van ons medewerkers, al dan

verhuur en het beheer van jullie vakantieappartement uit

niet op vakinhoudelijke kennis. De toegevoegde waarde

handen. Zo kunnen jullie zelf onbezorgd genieten.

voor het toerisme is daarbij van essentieel belang in de
ontwikkelingen die wij doen.

PEAK Apartments nassfeld
De start bouw van 47 Appartementen staat gepland voor

• Direct aan de Piste gelegen (Ski in/out)

de zomer van 2021. Direct aan de piste gelegen met in de

• 1 Balkon of tuin ca 8,5m2

winter Ski in/-out in het hart van het Winter- en Zomergebied

• Optioneel parkeerplaats in parkeergarage

Nassfeld. Een toplocatie in het midden van deze prachtige

• Volledig gemeubileerd

omgeving. Nassfeld is het nummer 1 skigebied van Karinthië

• Verwarmd Skidepot

met 110 kilometer Pisten en 100 meer zonuren dan elders in

• Afhaal- en leverservice bij het naastgelegen 		

Oostenrijk, gelegen op de grens met Italië.

Restaurant.
• Boodschappenservice

De verwachte afronding van de bouw zal plaats vinden voor

• EV Laadpunt

de start van het winterseizoen in December 2022/2023. Je

• 1,2 of 3 slaapkamers

wintersport start vanuit 4 sterren Appartementen direct voor

• 1 of 2 badkamers

de deur. Vanaf 42m2 heb je al je eigen appartement.

• Sauna optioneel

De appartementen zijn verdeeld over 5 etages. Het

• Badkamer met bergzicht

totaal kenmerkt zich door kwaliteit, warmte, luxe en een

• Gelegen op het zuidwesten

thuisgevoel in een omgeving die ieder seizoen van het jaar

• 500 meter van de Italiaanse grens

prachtig is. Een ware beleving voor iedereen.

• In het kloppend hart van het skigebied Nassfeld
• Flexibel of Fix rendement

pRIJZEN VANAF
€ 187.500,00

KWALITEIT, LUXE EN
COMFORT IN ZOMER EN
WINTER.

Waardevolle investering, realistisch rendement
Een waardevolle investering met een solide rendement tussen de 5% en 7%. Bij ons kies je voor een zorgelose
investering. Maak zelf de keuze tussen een flexibel of vast rendement, hierdoor ben je jaarlijks verzekerd van
huurinkomsten. Ons eigen team van Clofers GmbH staat voor jullie klaar en verzorgt voor jullie het gehele beheer,
onderhoud en verhuur van jullie appartement. Doordat wij jullie volledig ontzorgen kunnen jullie optimaal genieten
van jullie eigen vakantieappartement met een optimaal rendement. Hiervoor sluiten we bij de aankoop van jullie
appartement een overeenkomst met elkaar af voor meerdere jaren. Jullie vakantieappartement wordt door ons
uitsluitend aangeboden voor toeristische doeleinden.

Freizeit Wohnsitz
Liever alleen investeren zonder verhuurverplichting, ook dat kan. Deze appartementen worden door ons tevens
aangeboden met Freizeit Wohnsitz. We informeren jullie graag over de mogelijkheden.

Kosten Koper
• Grunderwerbsteuer (Grondeigendomsbelasting) 3,5%
• Grundbucheintragung (inschrijving Kadaster) 1,1%
• Notaris-/Juridische kosten 2%
• Provisievrij, geen makelaars kosten

Optioneel
Graag bespreken we naast de onderstaande opties die wij aanbieden ook jullie verdere eventuele wensen.
De volgende opties zijn beschikbaar voor het project Peak Apartments Nassfeld

Optie

Budget

Sauna

€ 7.500,- *

Parkeerplaats in de parkeergarage

€ 28.250,- * (vanaf prijs)

Sanitair Pluspakket

€ 1.750,- **

3D beelden binnenhuis architectuur van Designstudio atelier 09

€ 500,- *

Amsterdam

* Alle hierboven genoemde prijzen zijn excl. BTW.
** Stortdouche, luxe kranen, hoge douchedeur, luxe toilet, ambient Lightning.

contact
DEIK Bau und Errichtungs GmBH
Weissbriach 254
A-9624 Weissbriach
info@deik.at
www.deik.at
Jullie contactpersoon: Dennis Kerssen
Tel: +31622805996
(ook bereikbaar via Whatsapp)

Project Partner:

