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LEAFLETS

Bent u niet meer 
tevreden over uw 

huidige stijl van 
woning presentatie. 

Graag maak ik voor u 
een nieuw  voorstel.

PERSOONLIJKE PUZZEL

Is uw klant overgegaan tot aankoop? Dan 
is bij oplevering een persoonlijk cadeau 
wel op zijn plaats.

Dit is weer eens iets 
anders dan de � es wijn 
of bos bloemen....

WONING PLATTEGRONDEN

Heeft u een woning in de 
verkoop die net even iets meer 
aandacht nodig heeft? Dan is 
een uitgewerkte plattegrond 
misschien net dat wat tot de 
verkoop kan leiden.
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makelaardij

is bij oplevering een persoonlijk cadeau 
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Marinapark LeukermeerWell LB, Limburg, Nederland

Een verborgen schat aan het water
Midden in de ongerepte natuur ligt een verborgen schat aan het water. Het te realiseren 

Marinapark Leukermeer gaat elke verbeelding te boven. Het Marinapark wordt een exclusief 

onderdeel van het vijfsterren Vakantiepark Leukermeer. Het park heeft een unieke ligging aan 

het Leukermeer in Limburg, waarbij een groot deel van de villa’s direct aan water komt te lig-

gen. De grote diversiteit aan gevelbeelden siert het park. De nautische uitstraling van het park 

is terug te zien in de architectuur van de villa’s, de toegepaste terreininrichting en de royale 

jachthaven.

Vakantieplezier voor jong en oud
Het schitterende park beschikt over een overdekt zwembad en fitnessruimte met bar. Ook 

zijn er op het park meerdere zandstranden met waterspeeltuinen. In de sfeervolle Beachclub 

Leukermeer kunt u terecht voor een smakelijke lunch of tongstrelend diner. Op het terras 

geniet u tijdens het loungen van een spectaculair uitzicht over het water en de jachthaven. 

Sportievelingen kunnen zich uitleven op de tennisbanen, beachvolleybalvelden of midgetgolf-
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Sportievelingen kunnen zich uitleven op de tennisbanen, beachvolleybalvelden of midgetgolf

baan. Voor de kinderen zijn er diverse speeltuinen.Uitbreiding en modernisering
De nieuwe receptie in nautische stijl is het centrale punt voor onder meer toeristische infor-

matie. Ook de riante supermarkt is volledig vernieuwd. Het huidige zwembad wordt uitgeb-

reid met een nieuw binnen- en buitencomplex met o.a. wellnessvoorzieningen, glijbaan, fit-

ness, binnen- en buitenbaden en relaxte zitplaatsen. Om het pakket compleet te maken, komt 

er op het park een binnenplaza met bowlingbanen, een spellenhal en een binnenspeeltuin.

Spetterende waterpret
Watersportliefhebbers kunnen hun hart ophalen op het Leukermeer en op de Maas, waar 

snelvaren is toegestaan. Vissen, zwemmen, surfen, waterskiën, kanoën, kajakken, wakeboard-

en, banaanvaren, noem maar op. Bij het watersportcentrum kunt u terecht voor informatie en 

het huren van materiaal zoals een waterfiets of (motor)boot. Ook vindt u hier de wakeboard-

school.

Pittoresk Maasdorp
Marinapark Leukermeer ligt in het Limburgse Well; een pittoresk maasdorp binnen de ge-

meente Bergen. Deze groene gemeente ligt in het topje van Limburg, vlakbij de Duitse grens. 

Ook dynamische steden zoals Nijmegen en Venlo liggen binnen handbereik.

Type   Soort woning  Prijs (incl. eigen grond)
5-persoons Landvilla vrijstaande wellness vanaf € 195.000,- v.o.n. excl. BTW

5-persoons Paalvilla vrijstaande wellness vanaf € 237.000,- v.o.n. excl. BTW

6-persoons Watervilla vrijstaande wellness vanaf € 295.000,- v.o.n. excl. BTW

8-persoons Landvilla vrijstaande wellness vanaf € 239.000,- v.o.n. excl. BTW

8-persoons Paalvilla vrijstaande wellness vanaf € 285.000,- v.o.n. excl. BTW

10-persoons Torenvilla vrijstaande wellness vanaf € 355.000,- v.o.n. excl. BTW

16-persoons Torenvilla vrijstaande wellness vanaf € 455.000,- v.o.n. excl. BTW

20-persoons Landvilla vrijstaande wellness vanaf € 590.000,- v.o.n. excl. BTW
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ETALAGE MATERIAAL

 Wilt u uw etalage aankleden, of heeft 
u binnenkort een beurs.

Diverse presentaties zijn mogelijk.
In het platte vlak of in 3D.

MAQUETTE NIEUWBOUW PROJECTEN

Op deze manier kan 
de klant de ruimtes 
optimaal ervaren!

LAMEE design maakt 
graag aan de hand 
van tekeningen 
een passende 
prijsopgave.

MUISMATTEN

Voorzien van eigen 
print.
Voor op kantoor of 
als relatiegeschenk.

Al vanaf 50 stuks.
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GEVELBANNER

Ook voor grote 
reclame uitingen 
kunt u bij LAMEE 

design terecht.


