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Te Koop 
Markelo, Hogedijk 8 
 
Chalet New Bay 
 

Op een bijzonder mooie locatie binnen landgoed  “De Kattenbergse 

Hoeve” gesitueerde chalet “New Bay” met verhuurmogelijkheden en  

-  indien gewenst - een schuurtje (max. 10 m2), gelegen op een fraai  “eigen” 

perceel van circa 500 m2. 

 

De buitenbekleding is dubbelwandig en goed geïsoleerd en de 

dakbedekking is van EPDM. 

Het chalet is gebouwd in 2019. 
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De indeling van dit sfeervolle chalet luidt als volgt: 

entree/hal, toilet, woonkamer, open keuken, 2 slaapkamers, douche, 

inpandige berging. 
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Onderstaand in willekeurige volgorde enkele details: 

- Luxe keuken met vaatwasser en combi-magnetron. 

- Inpandige berging met Intergas CV. 

- De vloer, het dak en wanden zijn  geïsoleerd. 

- Indien gewenst is een luifel van 10 m2 toegestaan. 

- Voor de ramen van de woonkamer bevinden zich verschuifbare 

shutters. 

- RECRON-voorwaarden van toepassing (zie bijlage). 

- Algemene voorwaarden onderverhuur (zie bijlage) 

- Aansluiting water,  glasvezel (!), riolering, elektra, (propaan) gas. 

- Vastrecht per jaar € 90,- 

- Prijs per kavel per jaar € 2.195,-- inclusief toeristenbelasting, BTW, 

heffingen en vast recht voor elektra, algemeen onderhoud park, 

gebruik faciliteiten park. 
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Ligging: 

De glooiende camping (12 hectare groot) Landgoed “De Kattenbergse 

Hoeve” is gelegen op  de “Kattenberg” op fietsafstand van de dorpskern. 

 Vanuit uw chalet  zijn er in de bosrijke omgeving vele wandel-, fiets- en 

mountainbikemogelijkheden. 

De indrukwekkende natuurgebieden “De Borkeld”, “De Hulpe”, “Friezenberg” 

en  “Markeloseberg” bereikt u in no-time! 

De prachtige Schipbeek treft u op slechts 500 meter aan. 

In Markelo zijn voorzieningen als tennisbanen en een groot binnen- en 

openlucht zwembad “de Vijf Heuvels” alsmede diverse mountainbikeroutes.  

 

Binnen 30 minuten bereikt u de steden Hengelo (O), Enschede, Deventer, 

Almelo en Zutphen. 

De op-/afrit A1 bevindt zich op circa 10 minuten. 
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RESUMEREND: 

Een optimaal geïsoleerde CHALET, prachtig gesitueerd temidden van groen  

op loopafstand van de Schipbeek; ideaal om heerlijk te ontspannen en te 

recreëren! 
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KOOPSOM: €  99.500,-- 

AANVAARDING: bij voorkeur spoedig 
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Opmerkingen: 

- Omdat het bijbehorende perceel grond wordt gehuurd is het niet 

mogelijk dit chalet met een hypotheek te belasten; het 

eigendomsrecht van de kavel gaat niet over op de koper. 

 

- U mag 365 dagen per jaar op de “Kattenbergse Hoeve”recreëren. 

Permanente bewoning is niet toegestaan. 
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Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot: 

  

Telefoon: 0547-363596    info@dekeujer.nl            

www.dekeujer.nl  

 
Wij hebben maximale aandacht besteed aan de samenstelling van deze prospectus. 

Desondanks aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid indien deze prospectus onvolledig is, onjuistheden bevat 
of anderszins en aanvaarden we eveneens geen aansprakelijkheid voor de gevolgen daarvan. 

Alle vermelde maten en oppervlaktes zijn indicatief en kunnen iets afwijken van de werkelijke situatie. 
Van toepassing zijn de NVM-voorwaarden. 

 
 

http://www.dekeujer/
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Informatie over Landgoed Kattenbergse 
Hoeve. 

Kom je kamperen? 
 

De oppervlakte van de camping is 12 ha en heeft ruime, schaduwrijke plaatsen. 

Onze mooi gelegen, glooiende camping is verdeeld in bos plaatsen en ruime zonnige 

plaatsen op open grasvelden. De grootte van een kampeerplek is minimaal 140 m2. 

Wilt u beschutting, half in de zon of een zonnige plek, de keuze is aan u. 

Wij bieden jaar- en seizoenplaatsen en toeristische plaatsen. Wilt u iets huren in de 

zomer? We hebben verschillende luxe tenten van Rent-a-Tent te huur op ons 

vakantieveld. Wilt u liever een chalet huren dan kan dat ook! 

Een eigen luxe chalet in Twente? Er zijn diverse kavels beschikbaar op unieke 

plaatsen op het Landgoed. Kom gerust eens kijken en informeer naar de 

mogelijkheden. 

Landgoed Kattenbergse Hoeve is volop in beweging en blijft continu 

vernieuwen. 

De velden zijn prachtig gelegen met ruime, zonnige comfortplekken voorzien van 16 

ampère stroom, een sanitairgebouw en speeltoestellen. 
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Genieten met de bosrand als naaste buur. 
Kom je kamperen? 

 

 

Een vakantie op Landgoed Kattenbergse Hoeve moet zorgeloos zijn. We doen ons 

uiterste best om het u als gast zo aangenaam mogelijk te maken met de volgende 

voorzieningen. 

 

Wat hebben wij allemaal te bieden : 

• Receptie 

Servicegericht en behulpzaam. De medewerkers van onze receptie staan dagelijks 

voor u klaar, zodat u onbezorgd van uw vakantie kunt genieten. 

 

• Zwembad (1.40 m diep) met ligweide 

Verkoeling en ontspanning. Het buitenzwembad met kleuterbad en ligweide is in 

principe vanaf eind april tot en met september beschikbaar. 

• Kleuterbad (30 cm diep) 

• Ligbedjes en speelweide naast zwembad 

 

• Comfortplekken met 16 ampère stroom 

• Gratis WiFi 

 

• Huren van fietsen tijdens uw vakantie in samenwerking met De Hoeve en Actief 

Twente, www.dehoevemarkelo.nl/fietshuur 

Genieten van de natuur en van de omgeving. Ontdek de prachtige omgeving eens op 

de fiets, u reserveert eenvoudig de fiets van uw keuze. 

 

• Jeu-de-Boulesbaan 

 

• Sanitairgebouw met Sepkey 

https://www.kattenbergsehoeve.nl/nl/faciliteiten
https://www.kattenbergsehoeve.nl/nl/faciliteiten
http://www.dehoevemarkelo.nl/fietshuur
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• Babyroom 

 

• Stortplaatsen voor chemisch toilet 

• Milieustraat, om het milieu te sparen verzamelen wij afval zoveel mogelijk 

gescheiden in 

 

• 'De Hoeve' : gezellige horeca in Twentse sfeer, www.dehoevemarkelo.nl 

Uw plek voor koffie, thee, andere drankjes en lekkere taart, en geniet van een 

verrassende kleine kaart. 

Geopend in de weekenden, extra open tijdens vakanties en feestdagen ! 

 

• Terras met uitzicht op het zwembad 

• Cafetaria 

• Broodjesservice tijdens de vakanties 

• (Schep)ijs en de lekkerste vlaaien van Limburgia 

 

• Rent-a-Tent huurtenten 

• Fiets-Fun arrangementen en huurtenten De Waard 

• Huurchalet (5-persoons) 

 

• Kanovaren op 500 m. in samenwerking met Kano & kajak verhuur Markelo; lees 

ons artikel  onder de nieuwsberichten ! 

• Vissen op 500 m. 

• Vrije kavels 

 

 

 

 

https://www.dehoevemarkelo.nl/
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En we bieden nog meer voor uw kinderen, want kinderen zijn bij ons 

van harte welkom ! 

• Buitenzwembad en kleuterbad met ligweide 

• Speelweide naast het zwembad 

• Speeltuinen, springen, klimmen en klauteren, schommelen en glijden 

• Airtrampoline *NIEUW * 

• Sportveld (voetbal met doeltjes, volleybalnet) 

• Er wordt van alles georganiseerd rekening houdend met de dan geldende 

corona-        maatregelen. 

• Tafeltennistafel 

• Jeugdruimte in de kelder van horeca 'De Hoeve' 
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Markelo... het dorp van de vijf heuvelen. 
Kom je kamperen? 

 

 
 

Een van de oudste dorpen van Twente, met 

opvallend glooiende essen en vijf heuvels. 

Het dorp tussen de vijf heuvels leent zich uitstekend voor mooie wandel-, fiets-en 

ruiterroutes. Het landschap wordt gekenmerkt door opvallend glooiende essen. 

Absoluut de moeite waard is wandelroute 'Twentse Wallen Markelo' de mooiste 

wandelroute van 2018. Voor moutainbikers is Markelo een echt walhalla en houdt u 

van kunst, volg dan de Bankenroute Markelo of de kunstroute Markelo eens. 

 

Bezienswaardigheden zijn de Martinuskerk, de Molen van 

Buursink www.molenvanbuursink.nl (een wind-, koren- en pelmolen), 

Museumboerderij Eungs Schöppe www.eungsschoppe.nl en natuurlijk de 

Schaapskudde op de Borkeld.  

Er zijn veel jaarlijks terugkerende evenementen, zoals de openluchtvoorstellingen in 

de Kösterskoele www.kosterskoele.nl, Maarkelse Lente en de midwinterwandeling. 

 

 

https://www.kattenbergsehoeve.nl/nl/contact
https://www.kattenbergsehoeve.nl/nl/contact
http://molenvanbuursink.nl/
http://www.eungsschoppe.nl/
http://www.kosterskoele.nl/
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Weekmarkt Markelo 

Elke donderdag van 8:30 - 12:30 uur is er in Markelo een warenmarkt op het 

Kerkplein. Een gezellige kleine warenmarkt waar u de meest uiteenlopende dingen 

kunt kopen zoals groente, fruit, kleding, kaas, vis, brood, etc. 

 

Boekenmarkt Markelo 

Iedere eerste donderdag van de maand en in de zomervakantie elke 

donderdagochtend van 09:30 - 12:00 uur is er in de Martinushof (Martinuskerk op het 

Kerkplein) een boekenmarkt. 
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Zwembad De Vijf Heuvels, binnen- en buitenbad in 

Markelo 

Zwembad De Vijf Heuvels beschikt over zowel een binnen- als een buitenbad midden 

in de natuur aan de rand van Markelo. 

Binnen : 

In het sport- of wedstrijdbad van 25 x 15,6 meter kan heerlijk banen of recreatief 

gezwommen worden, evenals in het activiteitenbad van 25 x 10 meter met warmer 

water. Beide baden beschikken over een beweegbare bodem zodat diverse dieptes 

ingesteld kunnen worden voor o.a. doelgroepactiviteiten. De baden worden van 

elkaar gescheiden door een schitterend peuterbad met een speelelement. Bovendien 

is er een gezellige horeca waar men terecht kan voor het inwendige van de mens. 

Buiten : 

Het buitenterrein bestaat uit ruime perrons voorzien van banken en picknicktafels, 

ligbedden en zitjes met tafels, stoelen en parasols. Bij het speelbad is een grote 

familieglijbaan en er tegenover staat een glijbaantje voor de kleine kinderen. Op de 

zonneweide is een sportzone ingericht met een voetbalveld, een beachvolleybalveld, 

een tafeltennistafel en een soccerveld. Een groot klim- en glijtoestel, schommels, 

evenwichtsbalk en draaitol staan in de speelzone opgesteld; compleet door een 

interactief speeltoestel Memo. Ook buiten kan men voor de lekkere trek terecht bij de 

kiosk met een groot terras. 

Adres : Potdijk 5, 7475 SL Markelo - Telefoon : 0547-361794 

Voor openingstijden, prijzen en overige informatie verwijzen wij naar de website 

www.zwembaddevijfheuvels.nl 

 

 

http://www.zwembaddevijfheuvels.nl/
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VVV Informatiepunt Markelo 

De vrijwilligers van Infocentrum Markelo heten u van harte welkom in de gemeente 

Hof van Twente en in het bijzonder in Markelo. Het infocentrum is het hele jaar 

geopend en heeft seizoens-gerelateerde openingstijden. 

In het infocentrum vindt u onder meer het VVV informatiepunt voor toeristische 

informatie, wandel-, fiets-, mtb-, ruiter-, en autoroutes, plattegronden, souvenirs en 

diverse VVV cadeaukaarten. Ook treft u brochures en folders over 

bezienswaardigheden, musea, attracties, restaurant/cafés en 

overnachtingsmogelijkheden. 

Stichting Maarkels Landschap heeft eveneens een plek in het infocentrum. In 

brochures en boekjes vindt u informatie over behoud en versterking van streekeigen 

bebouwing en landschap in Markelo. 

Verder kunt u tijdens de openingsuren van het Infocentrum het naastgelegen 

museum bezoeken. In Museum Eungs Schöppe is o.a één van de grootste 

tentoongestelde klederdrachtcollecties van Oost-Nederland te zien. 
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In het infocentrum is ook IJssalon ‘De Noaber’ gevestigd. Op het zonnige terras kunt 

u in het zomerseizoen genieten van ambachtelijk schepijs, een kopje koffie of thee. 

Niet alleen binnen, maar ook buiten op het plein voor het infocentrum vindt u 

informatie over de fiets- en wandelknooppunten routes Twente. Een oplaadpunt voor 

uw elektrische fiets mag natuurlijk niet ontbreken. U vindt het naast de brievenbus. 

Adres: Goorseweg 1, 7475 BB Markelo - Telefoon: 0547-760015 
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Wat is er te doen in de Hof van Twente ? 

Neem een kijkje in de agenda : www.visithofvantwente.nl/agenda/ 

 

Neem de tijd voor Hof van Twente. 
Kom je kamperen? 

 

ARRANGEMENT BOEKEN  

 

Hof van Twente heeft veel te bieden. Een prachtig coulisselandschap, 

kenmerkende landgoederen, bruisende evenementen en karakteristieke dorpen 

en stadjes. 

Delden: steeds meer waarderen bezoekers Delden als een van de meest charmante 

stadjes in Oost Nederland. De sfeervolle straatjes met leuke winkeltjes, galerieën en 

het oude marktplein met de monumentale waterpomp. Een groot deel van de 

stadskern dateert uit 1333, het jaar dat Delden stadsrechten kreeg. Veel sfeervolle 

gebouwen zijn vakkundig gerestaureerd. Overal in Delden is de band met Landgoed 

Twickel voelbaar. Breng vooral een bezoek aan de streekmarkt! 

Diepenheim: Met bijna 2700 inwoners is Diepenheim het kleinste stadje in Hof van 

Twente. In Diepenheim, liefkozend ook wel 'het stedeke' genoemd, zijn kunst en 

cultuur onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als centrum van beeldende kunst is 

Diepenheim een internationaal begrip. U vindt hier een groot aantal galerieën, 

musea, ateliers en podia bij elkaar. 

Goor: Een grapje over de stadsnaam Goor, is al vaak bedacht maar tovert nog altijd 

een glimlach op vele gezichten. En juist dat blije, past goed bij Goor. Dit stadje barst 

van de activiteiten die te maken hebben met muziek en vrolijkheid. Aan de gezellige 

winkelstraat door Goor is het fijn vertoeven op terrassen en bij eetgelegenheden. Met 

een beetje geluk treft u daar live muziek. 

Bentelo: klein maar veelzijdig. Een kerkdorpje met 1500 inwoners heeft voor 

iedereen wat. Zo vindt u in Bentelo vogels en vissen in allerlei soorten en maten bij 

het Andere Leven aan de Hagmolenweg . In de aangrenzende 'Heerlijke Huiskamer, 

is het goed eten. Wijn proeft u bij Nederlands grootste wijnmakerij en wijngaard Hof 

van Twente. Vers vlees uit eigen stal proeft u bij vleesboerderij Kleinsman. Kinderen 

vermaken zich uitstekend (binnen en buiten) in kinderboerderij 't Hofke. 

 

 

http://visithofvantwente.nl/agenda/
https://www.kattenbergsehoeve.nl/nl/hof-van-twente
https://www.kattenbergsehoeve.nl/nl/hof-van-twente
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Hengevelde: Ondernemend en groen. Het dorpje staat vooral bekend om de 

jaarlijkse zomerfeesten. Beeldbepalend is de kerk in het hart van het dorp met 

daarom heen een goede bakker, slager en supermarkt maar ook een huislijk hotel, 

goede bistro en eetsalon. 

 

Markelo: Een van de oudste dorpen in Twente. Het landschap wordt gekenmerkt 

door opvallend glooiende essen. Deze vijf heuvels lenen zich uitstekend voor mooie 

wandel-, fiets- en ruiterroutes. Markelo heeft een gezellig dorpshart met in het 

midden een romaanse kerk. De molen van Buursink is gerestaureerd en een lust 

voor het oog. Dat geldt ook voor de markt, met veel groente een vlees, vers van de 

boerderij. 
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Algemene voorwaarden onderverhuur 
 

Om een object te mogen verhuren dient aan de volgende voorwaarden te 

worden voldaan: 

  

- Verhuur/bemiddeling kan alleen plaatsvinden via Landgoed Kattenbergse 

Hoeve. 

- Verhuur is toegestaan voor toeristisch gebruik van maximaal 3 weken 

aaneengesloten per boeking. In geval van tijdelijke woonruimte (maximaal 6 

maanden) wordt eerst overlegd met de directie van Landgoed Kattenbergse 

Hoeve. Inschrijven op het adres van Landgoed Kattenbergse Hoeve is  NIET 

toegestaan. 

- Reserveringen, bemiddelingen, planning en facturering worden verzorgd door 

de receptie en administratie van Landgoed Kattenbergse Hoeve. 

- Er dient verhuurbemiddelingsprovisie te worden betaald aan Landgoed 

Kattenbergse Hoeve. Dit is 20% van het verhuurbedrag per 1-1-2020. 

Wijzigingen in tarieven worden tijdig bekend gemaakt. 

- Indien bekenden/familie van eigenaar chalet gebruik maken van chalet dienen 

de gasten zich te melden en te registreren bij de receptie. Daarnaast moet er 

overnachtingstarief worden betaald á € 4,00 p.p.p.n.  Eigenaar moet zelf 

zorgdragen voor schoonmaak. 

- Het object dient van voldoende kwaliteit te zijn. De verhuurprijzen dienen in 

overeenstemming te zijn met de geboden kwaliteit.  

- De verhuurprijzen worden ieder jaar in overleg met eigenaar vastgesteld.  

- Het object dient technisch in technisch goede staat te zijn. Hiertoe dient de 

eigenaar het object voordat deze door de huurder gebruikt mag worden te 

laten keuren. Deze keuring wordt door een erkend installatiebedrijf gedaan en 

de kosten zijn voor de eigenaar van het object.  

- Het object dient volledig ingericht te zijn en voorzien van volledig inventaris, 

zie inventarislijst Landgoed Kattenbergse Hoeve (verkrijgbaar receptie). 

Daarnaast dient er een info map van de camping (verkrijgbaar receptie) en een 

info map met gebruiksaanwijzingen elektronische apparaten aanwezig te zijn.  

- Het beheer van de inventaris vermeld op de inventarislijst is bij Landgoed 

Kattenbergse Hoeve. Bij vervanging, ontbreken of teniet gaan van de 

inventaris zal Landgoed Kattenbergse Hoeve contact opnemen met de 

eigenaar en in overleg overgaan tot vervanging op kosten van verhuurder. 

Indien de schade verwijtbaar is aan de huurder dan worden de kosten voor 

reparatie of vervanging op hem verhaald al dan niet middels verrekening met 

de borgsom.   
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- Landgoed Kattenbergse Hoeve is niet verantwoordelijk voor schade, diefstal of 

vermissing van inventaris of chalet. 

- Object dient rookvrij te zijn en voorzien zijn van een bordje “niet roken”. 

- Eigenaar bepaalt of huisdieren worden toegestaan in object. 

- Bij toeristische verhuur is de prijs inclusief gas en elektriciteit, bij lang verhuur 

(> 1 maand) exclusief gas en elektra.  

- Schoonmaakkosten, gas- en elektriciteitsverbruik bij lang verhuur worden door 

Landgoed Kattenbergse Hoeve  doorbelast aan de huurder. 

- Beddengoed moet aanwezig zijn, bedlinnen kan via Bergzicht gehuurd 

worden.  

- Betaling van de huuropbrengst door Bergzicht aan eigenaar geschiedt per 

bank, onder aftrek van verhuurbemiddelingsprovisie en pas nadat de huurder 

aan Bergzicht heeft betaald.  

- Mocht de huurder in gebreke blijven dan kan Landgoed Kattenbergse Hoeve 

niet aansprakelijk worden gesteld voor de gederfde huursom. Dit geldt ook 

voor niet-inbare vorderingen ten aanzien van de nutskosten: Deze worden op 

de eigenaar verhaald indien de huurder in gebreke blijft. 

- Eigenaar is verplicht het verhuurobject te verzekeren. 

- Landgoed Kattenbergse Hoeve heeft het recht foto’s van object te gebruiken 

voor (online) reclame. 

- Landgoed Kattenbergse Hoeve heeft te allen tijde het recht om de huurder te 

weigeren of de huur per direct te stoppen als dat nodig wordt geacht. 

- Verhuur is alleen toegestaan voor recreatieve doeleinden 

- Eigen gebruik van het chalet dient tijdig te worden doorgeven aan de receptie. 

- Landgoed Kattenbergse Hoeve garandeert GEEN rendement. 

- Tuin van het object dient door eigenaar te worden onderhouden. Dit kan ook 

tegen betaling door Landgoed Kattenbergse Hoeve worden gedaan. 

- Verhuur via het internet (facebook, AirBnB, marktplaats en dergelijke) is niet 

toegestaan. Verhuurobjecten worden op de website van Landgoed 

Kattenbergse Hoeve geplaatst. Hiervoor worden geen kosten berekend. 

- Alleen bij toestemming door Landgoed Kattenbergse Hoeve en instemming 

van eigenaar is onderverhuur toegestaan en komt het object op de 

verhuurlijst. 

- Daar waarin dit reglement niet voorziet geldt dat voor zo een geval in overleg 

met de directie van Landgoed Kattenbergse Hoeve naar een oplossing dient te 

worden gezocht. 
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