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Eerste appartementen Kaag Resort aan kopers opgeleverd
Afgelopen week zijn de eerste appartementen in Kaag Resort, het recreatiecomplex aan de Leede,
opgeleverd. Van het 34 appartementen zijn er inmiddels 12 verkocht evenals de commerciële
ruimte.
Nu de eerste opleveringen hebben plaatsgevonden, is ook de Vereniging van Eigenaren (VVE)
opgericht. “Dat is een bijzonder moment,” zegt Jelle Adema, bestuurder van de VVE. “Dit is toch waar
je het voor doet; dat de appartementen in gebruik genomen worden en dat het complex gaat ‘leven’.
Het is met veel zorg gebouwd en met diezelfde zorg willen wij ook de eigenaren tegemoet treden.
Daarom is het van belang dat er een goede structuur wordt neergelegd voor de VVE, zeker omdat de
appartementen voor een deel voor recreatieve en shortstay verhuur zullen worden gebruikt.”
De appartementen blijken uitstekend aan te slaan bij expats en mensen die hun domicilie buiten
Nederland hebben, maar die wel behoefte hebben aan een vaste plek in Nederland. “Veel mensen
willen het ook huren voor een korte periode, omdat zij in een vakantie heerlijk aan het water willen
verblijven. Dat is ook allemaal goed geregeld. Het verhuren van de appartementen wordt verzorgd
door een professioneel verhuurbedrijf dat zich op het gebied van verhuur inmiddels heeft bewezen.
Voor de eigenaren van de appartementen is dat van groot belang, want je legt wel je vermogen in
hun handen en dan moet je erop kunnen vertrouwen dat hun belangen goed behartigd worden,
maar ook dat zorgvuldig met de huurders omgegaan wordt en ervoor te zorgen dat zij zich welkom
voelen op Kaag Resort,” legt Adema uit. “Er wordt nu hard gewerkt aan wat laatste afwerkingen en
de inrichting. Vanaf september kunnen de eerste huurders erin. Eigenaren kunnen er uiteraard
gebruik van maken zodra zij de sleutel hebben ontvangen.”
In het complex wordt ook een horecagelegenheid gevestigd, wat prettig is voor de eigenaren en
huurders van Kaag Resort. Zij kunnen vlakbij terecht voor een kop koffie of een heerlijk koel drankje.
In de directe omgeving van Kaag Resort zijn er de nodige sport‐ en recreatiemogelijkheden zoals
tennisbanen, een golfbaan, diverse restaurats, een fitness en wellness centrum en natuurlijk vele
watersportactiviteiten. Het feit dat zij voor het appartementencomplex een ligplaats kunnen huren is
een groot pluspunt. Zo uit je appartement met je eigen of een gehuurde boot de Kaag op. Wie wil dat
nou niet.”

