
LAASTSTE FASE! 
EXCLUSIEVE  

WELLNESS CHALETS  
IN DE VERKOOP

Luxe vrijstaande chalets aan de skipiste en in  
het dorpscentrum van St. Lorenzen ob Murau

 





•	 Ski-in	ski-out!	Direct	aan	de	skipiste	en	de	gondellift,	de	arena	van	de	
wereldkampioenschappen	snowboard	en	freestyleskiën

•	 Sneeuwzeker	familiegebied	met	meer	dan	40	kilometer	overzichtelijke	en	
gevarieerde	pistes	en	moderne	liften.	In	2019	verkozen	tot	‘beste	kleine	
skigebied’	door	skiresort.de

•	 Luxe	chalets	van	100	m2	met	3	slaapkamers
•	 Gelegen	in	het	centrum	van	het	gezellige	wintersportdorp	St.	Lorenzen	ob	Murau
•	 18-holes	golfbaan	en	het	historische	stadje	Murau	op	een	paar	minuten	afstand
•	 Bewezen	uitstekende	verhuurresultaten.	Een	goede	belegging	in	combinatie		

met	vakantieplezier
•	 Prijsrange	€	385.000	-	€	590.000

In het pittoreske en gezellige wintersportdorpje St. Lorenzen ob Murau is aan de voet van de sneeuwzekere 
Kreischberg dit unieke en populaire project ontwikkeld. Het geeft direct toegang tot de meer dan 40 
kilometer skipiste en skiliften. Kreischberg is in 2019 zelfs uitgeroepen tot ‘beste kleine skigebied’ door het 
gerenommeerde skiresort.de. 

Inmiddels zijn we in de laatste fase waarbij er nog verschillende ideaal gelegen chalets worden aangeboden 
in een range van met een woonoppervlakte van ca. 100 m2 en 3 slaapkamers.

Kreischberg	Chalets	ligt	op	een	toplocatie:	direct	naast	de	lift,	aan	de	voet	van	de	skipiste	en	op	
loopafstand	van	het	dorp.

Het gezellige St. Lorenzen ob Murau heeft uitstekende voorzieningen voor een ideale vakantie. Diverse 
winkeltjes, hotels, restaurants en leuke après-ski barretjes zorgen voor een gezellige sfeer en bieden veel 
vertier na een dagje lekker skiën of wandelen in de bergen.



PROJECT OP EEN TOPLOCATIE

Kreischberg Chalets ligt direct bij de skilift en aan de skipistes. De chalets 
worden met de woonkamer richting het zuiden gebouwd zodat je een 
perfect zicht hebt op de skipistes en de chalets bovendien optimaal 
liggen ten opzichte van de zon.  

Het park is toegankelijk via de openbare weg en de chalets zijn uitstekend 
bereikbaar via de nieuw aangelegde wegen voor bestemmingsverkeer. 
Ieder chalet heeft tenminste 1 eigen parkeerplaats en daarnaast zijn er 
voldoende extra parkeerplaatsen. Het project beschikt over een centrale 
receptie met opslagruimte en werkplaats voor de huismeester.

Diverse restaurants, winkeltjes en barretjes zijn op (korte) loopafstand 
bereikbaar evenals het treinstationnetje van de smalspoorbaan. Dit 
treintje ontsluit het gehele Murtal en stopt onder andere bij de eerste  
hole van de golfbaan en in het centrum van Murau.

In de winter kun je gebruik maken van het overdekte zwembad van het 
naastgelegen park en in de zomer kun je zwemmen in het aangelegde 
strandbad van St. Lorenzen ob Murau.

DIVERSE RESTAURANTS, WINKELS EN BARRETJES ZIJN  
OP (KORTE) LOOPAFSTAND BEREIKBAAR. IN DE WINTER  
KUN JE GEBRUIK MAKEN VAN HET OVERDEKTE ZWEMBAD 
VAN HET NAASTGELEGEN PARK.







WINTER

Kreischberg,	pistes	op	wereldniveau	 
Het was Nicolien Sauerbreij, Nederlands beste snowboardster, 
die hier in Kreischberg in 2010 een gouden plak won tijdens de 
wereldbekerwedstrijden. Kort daarna werd zij Olympisch kampioene 
tijdens de winterspelen in Vancouver. In 2015 organiseerde Kreischberg 
de wereldkampioenschappen snowboard en freestyleskiën. Kreisberg is 
een skigebied met een sporthart en het snowpark is inmiddels een van de 
beste van Oostenrijk.

Familievriendelijk 
Het gebied telt ruim 40 kilometer piste en is in 2019 uitgeroepen tot  
‘beste kleine skigebied’ door de Duitse website skiresorts.de. Deze 
waardering heeft Kreischberg vooral te danken aan de goede preparering 
van de pistes, het gevarieerde aanbod aan blauwe, rode en zwarte 
afdalingen, waardoor het een allround skigebied is. Je kunt het hele 
gebied ontdekken met blauwe pistes, maar je kunt ook kiezen om jezelf 
even goed uit te dagen. Vooral families met jonge kinderen komen hier 
graag. De pistes zijn overzichtelijk en je komt elkaar telkens weer tegen. 
Bovendien zorgen moderne liften voor snel, veilig  en comfortabel 
transport. De internationale skischool heeft een uitstekende reputatie en 
voor de kleintjes is er een eigen kinderland waar ze professioneel worden 
begeleid en spelenderwijs kennis maken met de skisport. 

Klein	maar	fijn 
Ondanks de internationale wedstrijden op topniveau en de 
moderniseringen van de liften en de kunstsneeuwinstallaties is 
Kreischberg bij St. Lorenzen ob Murau zichzelf gebleven. De 
kleinschaligheid en authenticiteit is behouden gebleven en dat is precies 
wat veel wintersporters aanspreekt. Hier vind jegeen massatoerisme, 
maar gezellige berghutjes met de typische Oostenrijkse keuken 
en een gezellige après-ski. En dat alles tegen een uitstekende 
prijskwaliteitverhouding.



ZOMER

Voor buitensportliefhebbers is de omgeving van Murau 
ideaal. Fietsen, mountainbiken, raften, hiken of wandelen,  
je vindt het in de directe omgeving van je eigen chalet. 

In de regio liggen tal van golfbanen en een 18-holes/par  
72 golfbaan is dan ook snel bereikbaar met het treintje  
dat door het dal rijdt. De baan ligt prachtig aan de rivier  
de Mur met adembenemend uitzicht op de bergen. De  
banen lopen afwisselend door het bos, langs de oevers  
en over de weides. Het laat het hart van elke golfer  
sneller kloppen.

Historisch	centrum 
Murau is een historische stad en dateert uit de tijd van de 
middeleeuwen. Het werd door aderlijke families gesticht  
rond 1250 en in 1298 verwierf het haar stadsrechten.  
Murau was het kruispunt van handelsreizigers en ontwikkelde 
zich als een centrum in handel en nijverheid. In de gezellige 
Altstadt is het heerlijk slenteren, winkelen of even lekker 
bijkomen op een van de gezellige terrasjes. De keus aan 
restaurantjes en bezienswaardigheden is groot. 

DE UITGESTREKTE GOLF COURSE LIGT MOOI IN HET DAL 
AAN DE RIVIER DE MUR EN BIEDT EEN FRAAI UITZICHT 
OP DE GLOOIENDE HEUVELS VAN HET OMRINGENDE 
BERGLANDSCHAP







DE CHALETS
	
Eenvoudig	concept 
Het type chalet en de plattegrond zijn per kavelnummer  
in de bouwvergunning toegekend. 

Alle chalets beschikken over een moderne keuken, ruime 
living, 3 slaapkamers en meerdere badkamers.

De woningen zijn standaard zeer compleet uitgerust en alle 
types beschikken over luxe badkamers, vloerverwarming, 
gas-openhaard, terras en eigen parkeerplaats.

Inrichting
De chalets worden exclusief aankleding, meubelen en  
keuken geleverd. Je kunt gebruik maken van de aan  
het project verbonden professionele inrichter. Deze heeft  
een aansprekend modern inrichtingspakket samengesteld 
met onder andere een luxe designkeuken.

DE WONINGEN ZIJN STANDAARD ZEER 
COMPLEET UITGERUST EN BESCHIKKEN 
OVER LUXE BADKAMERS
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CHALET - TYPE A105  
100	M2

De percelen in blauw behoren tot de laatste fase.

 



CHALET - TYPE A105   
BASISUITVOERING
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      CHALET - TYPE A105   
UITVOERING WELLNESS CHALET

In verband met de bouwvergunning alleen mogelijk op grondstuk: 30, 50, 54a en 54b. 
Afhankelijk van het perceel is de uitvoering van het terras links of rechts.







In verband met de bouwvergunning alleen mogelijk op grondstuk 52.

 verdieping

 Begane grond

      CHALET - TYPE A105   
UITVOERING WELLNESS LODGE



      CHALET - TYPE A105   
UITVOERING WELLNESS LODGE

 verdieping
 Begane grond  verdieping

in verband met de bouwvergunning alleen mogelijk op grondstuk 60







BEREIKBAARHEID
 
St. Lorenzen ligt op ca. 1.070 km van Utrecht en is bijna volledig via de snelweg bereikbaar.  
Via de A3 Frankfurt – Nürnberg naar München en de A10 in Oostenrijk via Salzburg en de  
Tauerntunnel tot aan de afslag St. Michael. Hiervandaan rijd je in de richting Murau.  
Ca. 5 kilometer voor Murau ben je in St. Lorenzen.

Er vliegen diverse low cost carriers op Salzburg, Graz en Klagenfurt, alle op 1 - 1,5 uur rijden.
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OVERIGE INFORMATIE

PRIJZEN	

Chalets: € 385.000 - € 590.000

* De prijzen variëren afhankelijk van het type chalet  
en de locatie 

OMZETBELASTING	

Omdat je gaat verhuren heb je de mogelijkheid 
om de BTW over de koopsom te verrekenen. Met 
de belastingdienst is een btw-verleggingsregeling 
overeengekomen zodat je de omzetbelasting over  
de aankoop van het chalet niet hoeft voor te 
financieren.

BIJKOMENDE	KOSTEN	

De prijzen van de diverse woningtypes zijn 
inclusief het grondstuk. Prijzen zijn excl. inrichting, 
BTW en kosten koper. 

De kosten van de notaris en overdrachtsbelasting 
zijn voor rekening van de koper en worden 
berekend over de verkoopwaarde (inclusief 
omzetbelasting). 

De overdrachtsbelasting bedraagt 3,5%, de 
kosten voor het inschrijven in het Grundbuch 
(kadaster) 1,1% en de kosten voor wde notaris  
zijn 1,5%.

Het sanitair is bij de koopsom inbegrepen.  
Richtprijs complete inrichting van keuken  
(incl. apparatuur), woonkamer, slaapkamers  
ca. € 35.000 excl. BTW. 

VERHUUR	&	BEHEER	

Voor de verhuur en het beheer sluit iedere koper  
een individuele overeenkomst met de 
management-organisatie van het chaletpark. Zij 
zorgt ervoor dat  
de chalets worden verhuurd en het park, de 
receptie en de algemene faciliteiten worden 
beheerd. 

Kreischberg Chalets heeft een recreatieve 
bestemming, maar je hebt echter zeer ruime eigen 
gebruiksmogelijkheden. Het is ook toegestaan om 
via de managementorganisatie zelf in de verhuur 
van je chalet te bemiddelen. 

De huur-afrekening is altijd per chalet en vindt niet 
via een pool plaats. Met dit management ben je 
dus verzekerd van een prima zorg en onderhoud 
van je bezit, gecombineerd met een uitstekende 
verhuuropbrengst. 

De chalets voldoen ruimschoots aan de wensen 
van de hedendaagse vakantieganger en spreken 
door de luxe inrichting en uitstekende ligging 
een grote doelgroep aan. Meer informatie kun 
je lezen in de toelichting op verhuur, beheer en 
eigengebruik.



FINANCIERING	

U kunt ervoor kiezen om een deel van de 
woning te financieren. Ook indien je voldoende 
eigen middelen hebt om aan te kopen zonder 
financiering kan een hypotheek in Oostenrijk 
interessant zijn. Indien het rendement op je 
investering hoger is dan de te  
betalen hypotheekrente, kun je door te financieren  
het rendement op je eigen inbreng verhogen. 

Voor de hypotheek hebben wij een uitstekende 
aanbieding van de Raiffeisenbank. De actuele 
rentetarieven variëren tussen 2,0% en 2,5% 
variabel en zijn afhankelijk van je persoonlijke 
financiële situatie en de verhouding hypotheek en 
eigen middelen. 

De Oostenrijkse bank financiert 60% - 70% van de 
koopsom. De looptijd is doorgaans 20 jaar (leeftijd 
max. 75 jaar) en is op basis van annuïteiten.

BEZICHTIGEN	

Bezichtigingen vinden plaats op persoonlijke 
afspraak en kunnen plaatshebben op elk gewenst 
moment. Wij hebben in Oostenrijk diverse 
projecten in verschillende stadia van realisatie. 

Om een goede indruk te krijgen van onze chalets 
is het mogelijk voor een paar dagen een chalet 
te huren voor een speciaal tarief of je verblijft in 
een hotel. Ter plaatse geven we persoonlijk alle 
informatie over de bouw, het mogelijk meerwerk, 
de beschikbare grondstukken, de omgeving en de 
overige kenmerken van onze projecten. 

Na afloop van het bezoek heb je een uitstekende 
indruk van de mogelijkheden.

 
Arno	Vonk	(in	Oostenrijk) 
Tel: +43 (0)6 - 647 303 54 55 
arno@mynexthome.nl

 
 
 
Chalets Kreischberg is een project van  
Nexthome en Austrian Alpine Chalets.

Nexthome B.V.  
Luzernestraat 19a 
2153 GM Nieuw Vennep

MEER	INFORMATIE	

Het gehele traject van oriëntatie tot oplevering van  
de woning wordt door ons begeleid. We 
informeren je graag over de notaris, het 
koopproces, de hypotheek, verhuurmogelijkheden 
en de Oostenrijkse wet- en regelgeving inzake 
bouw en fiscaliteit. In het aankooptraject ontvang 
je van ons duidelijke tekeningen en offertes, een 
opstelling van alle met de koop samenhangende 
kosten, hypotheekcalculaties etc. Vanzelfsprekend 
verzorgen wij de hypotheek-aanvraag, zorgen 
ervoor dat de notaris de benodigde stuken 
krijgt en voor de verhuur de inschrijving bij de 
Oostenrijkse belastingdienst.

Uitgebreide verkoopinformatie kun je  
opvragen bij: 
 
Ernst	Greweldinger 
Tel: +31 (0)6 250 456 33 
ernst@mynexthome.nl

of

Sophie	van	der	Werff 
Tel: +31 (0)6 - 319 263 39 
sophie@mynexthome.nl  
 
 
 
Uitgebreide informatie en een video kun je 
bekijken op: www.chaletskreischberg.com 



Disclaimer:	De getoonde afbeeldingen en plattegronden zijn indicatief en van vergelijkbare chalets. Aan deze brochure kan derhalve geen recht  
of aanspraak worden ontleend. Kennelijke fouten en/of vergissingen dan wel prijswijzigingen voorbehouden. In de aankoopcontracten zullen de 

bindende voorwaarden geregeld zijn. 


