
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LITHSE HAM 78 EN 80 
LITH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

DE LITHSE HAM 78 EN 80 LITH 
 
 
KOOPSOM:    € 145.000,- K.K.  

SOORT WONING:   RECREATIEBUNGALOW 

WOONOPPERVLAKTE:   65 M²    

INHOUD:    165 M³ 

INHOUD BERGING:   10 M³ 

AANTAL KAMERS:   3 

BOUWPERIODE/-JAAR:   2001  

 
 
OMSCHRIJVING 

Zeer goed onderhouden recreatiebungalow uit 2001 op 100% eigen grond. De bungalow is 

onlangs geheel voorzien van een nieuwe coating aan de buitenzijde, zodat deze weer als nieuw 

is. Het ruime perceel (439 M²) bestaat uit twee delen, waarbij op het tweede deel nog een 

chalet gebouwd mag worden.  

De bungalow is gunstig gelegen op het park en er is voldoende parkeerplek voor meerdere 

voertuigen op het eigen terrein. De bungalow mag niet permanent worden bewoont, wel is het 

park het gehele jaar door 24 uur per dag toegankelijk.  

 
 
Maaspark de Lithse Ham 

De Lithse Ham is het mooiste rivierpark van Nederland. Het ligt in een bijzonder fraai gebied, 

en biedt haar gasten een ruime keuze uit watersport en zwemmogelijkheden. 

 

Het park beschikt over voorzieningen om van te watertanden. Uitgestrekte zandstranden, 

schoon zwemwater, bijzondere mogelijkheden om te duiken, vissen, surfen, zeilen, 

waterfietsen, kanoën of pleziervaren. Ook de uitstekende aansluiting op schitterende wandel- 

en fietsroutes langs Maas en Waal nodigen uit tot recreëren. Tevens bestaat de mogelijkheid 

tot volleyballen, voetballen, tennissen en tafeltennissen op het bijzonder omvangrijke 

sportveld. Op het zonneterras geniet u vervolgens van een fascinerend uitzicht over de 

jachthaven. 

 

Ook de innerlijke mens wordt niet vergeten; in het uitstekende restaurant met gezellige bar 

kunt u prima uit eten en ook voor de snelle trek is de snackbar om de hoek. ’s Ochtends haalt 

u de verse broodjes in de croissanterie. 

 

Op het prachtige zonneterras met het uitzicht over de fascinerende haven geniet u van de 

levendigheid van de activiteiten op en rond het water met een glaasje en een hapje.  

 

 

Park omschrijving 

Maaspark de Lithse ham omvat maar liefst 250 ha. water, met stranden, die in verbinding 

staan met de rivier De Maas. Schitterend gelegen in het karakteristieke Maasoever gebied met 

gezellige oude vestingstadjes. Een heerlijke omgeving voor actief vakantieplezier en 

watersportliefhebbers.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Faciliteiten: 

*  Verwarmd buitenzwembad (mei-sept) 

*  Jeugd / knutsel grot 

*  Waterglijbaan (zomer) 

*  Volop zeilgelegenheid 

*  recreatieprogramma’s 

*  fietsverhuur 

*  ruime zandstranden en zonneweide 

*  tennisbaan 

*  Miele wasserette 

*  Dagelijks geopende receptie 

*  Ruim opgezet sportveld 

*  Tafeltennis 

*  Jeu de Boulesbaan 

*  Surfplas 

*  Botenverhuur 

*  Gezellig horeca centrum met kantine, restaurant, café, zaal, snackbar, speelautomaten,                                        

biljarts en spellen. 

* Croissanterie / lunchroom 

* Schitterende jachthaven 

* Unieke omgeving voor wandelaars en fietsers 

* Ruime campingplaatsen 

* Speeltoestellen 

* Zonneterras met schitterend uitzicht 

 

 

Activiteiten 

Tijdens het gehele jaar worden er talloze activiteiten georganiseerd. In het voor- en 

hoogseizoen is er een speciaal recreatieteam aanwezig die zowel de kinderen als de 

volwassenen vermaken tijdens een dag- en avondprogramma. Ook is er een volwaardig 

winterprogramma die gezamenlijk door de horeca en het beheer wordt georganiseerd zodat 

iedereen er een gezellige tijd kan hebben. 

 

 

Op korte afstand van het park 

* Musea 

* Golfslagbad Oss 

* Sluis- en Stuwcomplex 

*  Dierentuinen 

*  Bergkolenmolen Zeldenrust 

* Diverse oude steden 

*  Biljart- en snookercentrum 

* Bowlingcentrum 

* Sportiom Den Bosch 

* Indoor kartbaan Uden/Oss 

* Natuurontwikkelingsproject Fort St. Andries 

*  Diverse pret- en vrijetijdsparken: 

 Autotron 

 Efteling 

 Land van Ooit 

 De Beekse Bergen  

 Etc. 

 

 

Aanvaarding in overleg 

 
 
 
 



  
 

 

       
 

       
 

       
 

      



  
 

 

Kenmerken 

 

Provincie:  Noord-Brabant 

Etage :  Begane grond 

Aantal etage’s: 1 

Voorzieningen: Ruimschoots recreatie 

Ligging: In gezellig park 

Kwaliteit bungalow: Zeer Goed 

Onderhoud binnen: Goed 

Onderhoud buiten: Zeer Goed 

Tuinhuisje/berging: 2 

 

 

Isolatie 

 

Verwarming: Combi HR ketel 2001 (propaan) 

Warm water: Combi HR ketel 2001 (propaan) 

Isolatie: De gehele bungalow is voorzien van dubbel glas 

Airco: Koude en warme lucht voorziening airco 

Zonneluifels: Rondom 

 

 

Keuken 

 

Vaatwasser: Ja 

4-pits gastoestel: Ja 

Wasemkap: Ja 

Koelkast: Ja met diepvries 

 

  

Tuin 

 

Tuin: Zuiden  

 

 

Bijzonderheden 

 

Geen bijzonderheden 

 

 

Overige documentatie 

 

Voor aanvaarding zult u een kopie ontvangen van het eigendomsbewijs 

 

 

Aanvaarding 

 

Aanvaarding in overleg  

 

 

 

 



  
 

 

Algemene informatie 

 

Woning bezichtigen 

 

U kunt telefonisch (023-5443236) of via www.helderhuis.nu een bezichtiging aanvragen. 

 

 

Een bod uitbrengen 

 

U kunt uw bod telefonisch (023-5443236) of via www.helderhuis.nu uitbrengen. 

 

Eén van onze vastgoedspecialisten neemt uw bieding in behandeling en zal zo spoedig 

mogelijk telefonisch contact met u en de verkoper opnemen om nader te overleggen. Een door 

u uitgebracht bod wordt vertrouwelijk behandeld en alleen aan de verkoper bekend gemaakt. 

De verkoper kan uw bod accepteren, een tegenvoorstel uitbrengen of uw voorstel afwijzen. 

 

 

Uw huidige woning verkopen 

 

Helder Huis is een innovatieve organisatie met een zeer hoog servicepeil.  

Dankzij onze unieke werkwijze heeft u een onderscheidende aanpak met goede resultaten 

tegen een vast laag tarief. 

 

Bel voor een vrijblijvend informatiegesprek 023-5443236. De specialisten van Helder Huis 

staan voor u klaar. Wij zijn bereikbaar gedurende de gehele werkweek van 09.00 tot 22.00. U 

kunt natuurlijk ook een email verzenden aan: info@helderhuis.nu. 

 

 

Verkoopinformatie 

 

Koopakte 

 

Na overeenstemming zullen afspraken worden vastgelegd in een koopakte conform het model 

van  de Vereniging Eigen huis. Voor woningen in Amsterdam zullen afspraken worden 

vastgelegd in een koopakte conform het model van de Koninklijke Notariële 

Beroepsorganisatie. In deze koopakte zullen onder andere de onderstaande bijzonderheden 

worden opgenomen. 

 

Ontbindende voorwaarde financiering 

 

Ten behoeve van een eventueel opgenomen voorbehoud voor het verkrijgen van financiering 

hanteert Helder Huis een termijn van 5 weken (te rekenen vanaf het moment van bereiken 

van overeenstemming) waarbinnen op grond van deze voorwaarde ontbonden kan worden. 

 

Waarborgsom/bankgarantie 

 

De koopovereenkomst vereist van de koper altijd een waarborgsom of bankgarantie ten 

bedrage van 10% van de koopsom. De koper krijgt hiertoe 6 weken (te rekenen vanaf het 

moment van bereiken van overeenstemming) om dit te regelen. 

 

 

http://www.helderhuis.nu/
http://www.helderhuis.nu/
mailto:info@helderhuis.nu


  
 

 

Verrekenen overdrachtsbelasting 

 

Indien een woning binnen 6 maanden 2 maal van eigenaar wisselt, kan onder bepaalde 

omstandigheden minder of geen overdrachtsbelasting verschuldigd zijn. Indien dit het geval is, 

zal koper aan verkoper, gelijktijdig met betaling van de koopsom, het verschil uitkeren tussen 

enerzijds het bedrag dat aan overdrachtsbelasting verschuldigd zou zijn zonder vermindering 

van de heffingsgrondslag en anderzijds het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde 

bedrag. Dit betekent dat de koper te allen tijde met de volledige overdrachtsbelasting van 6% 

rekening dient te houden. 

 

Energielabel 

 

Tenzij anders is afgesproken, zal verkoper bij de notariële eigendomsoverdracht een 

energielabel overhandigen. Van het voorgaande kan door verkoper worden afgeweken indien 

op grond van het besluit energieprestatie gebouwen een dergelijk label of certificaat niet 

noodzakelijk is (bijvoorbeeld in het geval dat het verkochte is aangewezen als monument als 

bedoeld in de monumentenwet 1988 of in een provinciale of gemeentelijke 

monumentenverordening of als het vrijstaande gebouwen betreft met een 

gebruikersoppervlakte van minder dan 50 m²). 

 

Voorbehouden 

 

Ondanks dat grote zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van de verkoopbrochure, 

wordt voor de onjuistheid van de vermelde gegevens door de eigenaar noch door de 

verkopend makelaar enige aansprakelijkheid aanvaard. De gegevens (bedragen, jaartallen, 

omschrijvingen etc.) kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht. De eventueel in de 

brochure opgenomen tekeningen geven vaak de standaardsituatie van de woning weer. Het 

kan echter voorkomen dat de eigenaar wijzigingen heeft aangebracht, zodat maten en 

indelingen niet meer overeenstemmen met de werkelijke situatie. Door Helder Huis wordt geen 

aansprakelijkheid aanvaard, behalve waar de door ons afgesloten 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak geeft op uitkering. 

 

Meldingsplicht verkoper 

 

De verkoper heeft een meldingsplicht. De koper mag daarom verwachten dat de informatie die 

door de verkoper wordt verstrekt, correct is. Er moet altijd melding worden gemaakt van 

eventuele gebreken en bijzondere omstandigheden. 

 

Onderzoeksplicht 

 

De koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht. Dit betekend dat de koper zelf onderzoek dient te 

verrichten naar de diverse zaken die van belang zijn bij het nemen van de juiste 

koopbeslissing. Wij noemen: de bouwtechnische staat van de woning, eventuele rechten en 

plichten die op de woning (of perceel) rusten (ook wel erfdienstbaarheden of kwalitatieve 

rechten/plichten genoemd) en milieufactoren, omgevingsfactoren, (toekomstige) 

bestemmingsplannen enzovoorts. Gezien de complexe materie, met name waar het uw 

onderzoeksplicht betreft, raden wij u aan een eigen makelaar in te schakelen en hem/haar 

mee te nemen naar de bezichtiging(en). 

 

 

 



  
 

 

 

Erfdienstbaarheden 

 

Indien er op de woning erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en/of andere bedingen 

rusten, gaan ze over op de koper en worden ze als bijlage behorend bij de koopakte, meestal 

in de vorm van het eigendomsbewijs, ter beschikking gesteld. 

 

Uitnodiging 

 

Alle door Helder Huis en verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een 

uitnodiging tot nader overleg dan wel tot het uitbrengen van een bod. Verkoper stelt 

uitdrukkelijk, dat een verkoop niet eerder tot stand komt, dan nadat niet alleen over 

hoofdzaken (object en prijs), maar ook over details (zoals datum van aanvaarding, roerende 

zaken, ontbindende voorwaarden etc.) overeenstemming is bereikt. 

 

 

Zakenlijst 

 

Er zijn geen zaken die ter overname worden aangeboden. Alle roerende zaken behorende bij 

de woning zullen bij verkoop worden overgedragen. Indien u specifieke vragen heeft 

hieromtrent, stel deze dan gerust aan de makelaar. 

    

De zaken worden geacht in de koop te zijn ondergebracht en worden gewaardeerd op nihil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Terreinregels Gasten Maaspark De Lithse Ham 

 
Bij aankomst op het terrein dient u zich aan te melden bij de receptie. Bij melding wordt er om een geldig 

legitimatiebewijs verzocht. Gasten van recreanten (bezoekers, huurders e.d.) die op het terrein 

overnachten zijn verplicht zich te melden bij de receptie en een registratie-/ overnachtingformulier in te 

vullen. 

 

Van de gast wordt verwacht dat hij/zij zich correct zal gedragen en alles zal na laten waar anderen 

redelijkerwijs aanstoot aan kunnen nemen. 

 

Tijdens het gehele jaar wordt op de camping van ’s avonds 23:00 uur tot ’s ochtends 7:00 uur rust in 

acht genomen, hetgeen inhoudt dat er in deze periode geen gemotoriseerd verkeer op het terrein is 

toegestaan (m.u.v. de koopkavels). 

 

De slagboominstallatie is in werking van 07:00 uur tot 23:00 uur. 

 

Brom / snorfietsen worden slechts met uitgeschakelde motor op het terrein toegestaan. Dit geldt ook 

voor elektrische / gemotoriseerde steps. 

 

Per standplaats wordt één auto op het terrein toegelaten. De auto wordt niet anders geparkeerd dan op 

de eigen standplaats. Huurders van chalets kunnen de auto parkeren op de parkeerplaats buiten het 

park, daar er bij de chalets geen parkeerplaats aanwezig is. Als huurder kunt u wel het terrein op om 

spullen in- en uit te laden. Vraag hiervoor toestemming bij de receptie. 

Bij misbruik van de slagboompas zal inbeslagname van de pas volgen. De auto mag niet anders gebruikt 

worden dan voor het rechtstreeks betreden of verlaten van het terrein. 

Op het gehele terrein geldt een parkeerverbod uitgezonderd op de eigen standplaats.  

De maximum toegestane snelheid van auto’s en motoren bedraagd op de camping 5 km per uur 

(stapvoets). Denk aan spelende kinderen! 

 

Boten en/of andere vaartuigen en aanhangers mogen nergens gestald worden, ook niet op de eigen 

standplaats. (tegen betaling info op de jachthaven: 0412-485280). Jetski’s worden op het terrein niet 

toegelaten. 

 

Het aanleggen of aanmeren van boten voor het gehele zandstrand van de camping is niet toegestaan. 

 

Huisdieren zijn welkom, mits kort aangelijnd. U kunt uw huisdier uitlaten buiten het terrein van de 

camping, dit omwille van hygiëne. Op het zwem- en surfstrand worden geen honden toegelaten. In en 

om het zwembad zijn eveneens geen honden toegestaan. In de verhuurobjecten van het Maaspark De 

Lithse Ham zijn omwille van de hygiëne geen huisdieren toegestaan. 

 

Het is verboden open vuur te maken op het gehele terrein van het park. Barbecueën is wel toegestaan 

met toestemming van de beheerder. Tuinfeesten zijn toegestaan mits drie dagen van te voren 

aangekondigd met toestemming van de beheerder. 

 

Het is niet toegestaan luidruchtig lawaai te maken wat overlast voor een ander is. 

 

Alleen in zeer dringende gevallen worden boodschappen persoonlijk doorgegeven. Overige boodschappen 

hangen op het mededelingenbord bij de entree van de receptie. 

 

Het huisvuil wordt 2x per week opgehaald.  

Ma: tussen 08:00-09:00 uur en Vr: tussen 08:00 en 9:00 uur. 

U dient het huisvuil uitsluitend op deze dagen en tijden; dus vanaf 08:00 uur op Ma en Vr in 

dichtgebonden zakken aan te bieden. Tussentijds kunt u het huisvuil bewaren in uw chalet of schuur, of 

deze zelf deponeren in de container bij de parkeerplaats. Papier dient u apart opgebonden bij uw plaats / 

asfaltwegen neer te zetten op deze tijden. Voor glas staat er een container bij de entree c.q. uitgang. 

Glas dient u hier zelf in te deponeren. Grof vuil wordt door het park niet meegenomen. Ook koelkasten, 

tv’s en dergelijke dient u bij uw eigen woonplaats bij de plaatselijke gemeente in te leveren. 

 

Respecteer elkanders mening en levensovertuiging. 


