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 e markt voor recreaD
tiewoningen is op het
moment uitstekend. Dat
komt door de lage rente.
Het wordt vooral gekocht
door huishoudens
die het gebruiken als
alternatieve beleggingsmogelijkheid. Sparen en
obligatiesleveren weinig  
meer op en de aandelen wordenals te risicovol gezien. Zowel de bestaande markt als de nieuwbouwmarkt lopen goed. Er is een uitgesproken
voorkeur voor nieuwbouwwoningen en bestaande recreatiewoningen
van hoge kwaliteit. De verkoop van oude / slecht onderhouden
recreatiewoningen loopt moeizaam. Daar moet mogelijk nog een
prijscorrectie plaatsvinden.
De markt tot m 300.00 loopt zeer goed. Daarna gaat het iets moeilijker.
Het hoge segment (duurder dan m 300.000) wordt vrijwel uitsluitend
aangekocht voor eigen gebruik. Het middensegment (m 150.000 tot
segment (onder de m 150.000) wordt vrijwel uitsluitend voor beleggingsdoeleinden gebruikt. De kopers komen vooral uit Duitsland en
Nederland. Ook is er een kleine groep aan Belgen die recreatiewoningen
kopen. In Nederland komen de kopers vooral uit Zeeland zelf, Brabant
en de Randstad.

Recreatiewoningen op erfpacht komen niet veel meer voor. Duitsers
kopen vrijwel nooit een woning op erfpacht. Die willen de grond altijd
bezitten. Nederlanders hebben er minder moeite mee. Het is bij erfpachtconstructies lastiger om een financiering te krijgen. Er is meer
eigen vermogen nodig dan bij recreatiewoningen met eigen grond.
De rol van de makelaar bij recreatiewoningen is met name complex
bij het uitzoeken van de regelgeving en de statuten van de vereniging
van eigenaren van het park waar de recreatiewoning opstaat. Ook de
BTW materie is complex. Als men als ondernemer (klein ondernemerschap) een recreatiewoning koopt is de BTW terug te vorderen. Als de
recreatiewoning daarna weer doorverkocht wordt aan een andere ondernemer is de BTW afdracht te verleggen. Particulieren moeten weer
wel BTW betalen. Omdat er relatief veel recreatie-woningen verkocht
worden met een beleggingsdoeleinde is er veel vraag naar dit soort
informatie.
De recreatieparken zelf regelen vaak de verhuur en het beheer.
De financiering levert weinig problemen op. Wel trekken steeds meer
banken zich terug uit de financiering van recreatiewoningen. Die trend
is wel zorgwekkend. Veel kopers kopen de recreatiewoning met eigen
vermogen. Dus vaak speelt de financiering geen rol.
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 inds het begin van de
S
crisis in 2008, is de Rabobank strenger geworden
met het verstrekken
van hypotheken voor de
aanschaf van recreatiewoningen door particulieren. Voor de meeste
particuliere kopers is
het moeilijk geworden
hun recreatiewoningen door een bank gefinancierd te krijgen.
Rabobank hanteert momenteel een aantal criteria voor hypotheekverstrekking aan particuliere kopers van recreatiewoningen Zo moet
de klant een goede moraliteit hebben (o.a. BKR-toets) en de lasten van
de financiering met het inkomen kunnen dragen, naast eventuele
lasten van al bestaande financieringen. Kortom: alleen klanten met
een uitstekende inkomens- en vermogenspositie kunnen dergelijke
financieringen aangaan. De Rabobank financiert in beginsel tot 90%
van de marktwaarde, maar dit geldt alleen voor woningen die voor
eigen gebruik (niet verhuur) worden aangeschaft en er gelden strikte
criteria. Indien er sprake is van erfpacht- of opstalrecht, dient juridisch getoetst te worden of de bank voldoende zekerheid kan ontlenen
aan een hypothecaire inschrijving.
De waarde van een vakantiewoning die zelf gebruikt gaat worden,
wordt bepaald conform de reguliere taxatieregels voor woonhuizen.
Als het object permanent in de verhuur gaat, dan dient het door een
gespecialiseerd recreatietaxateur gewaardeerd te worden. Indien een
klant 5 of meer vakantiewoningen als belegging aanschaft, wordt hij
beschouwd als een bedrijfsmatig handelend belegger en gelden er nog
striktere normen. Dan wordt de financiering ook niet meer in behandeling genomen door een particulier hypotheekadviseur, maar door
een bedrijfsadviseur gespecialiseerd in beleggingsvastgoed. Verstrekkingsnormen worden dan bepaald door het beleid van de Rabobank
t.a.v. commercieel vastgoed.
Een belangrijke trend op de markt voor recreatiewoningen die de
Rabobank signaleert is een verdere tweedeling in de markt. Woningen
aan de kust doen het aanzienlijk beter dan parken op de Veluwe of in
Drenthe. Daarnaast hebben verouderde parken het steeds moeilijker,
ook als deze wel op een goede locatie staan. Nadat alle partijen hun
rendement behaald hebben, voelt vaak niemand zich meer voor deze
parken verantwoordelijk. Verwaarlozing van deze parken ligt dan ook
op de loer.
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