
 

 

Chalet HLL BELLEVUE 5/7 Pers. 
Pinson-gedeelte Oppervlakte : 35 m² + terras van 32 m², 
halfoverdekte gedeelte van 18 m² Max. aantal personen : 7 
Houten chalet met groot half-overdekt terras Volledig ingerichte 
keuken : ijskast, vaatwerk, afwasmachine, elektrisch 
koffiezetapparaat, elektrische kookplaat met 4 pitten, magnetron. 
Woongedeelte met schuifpui, slaapbank voor 2 personen, 
flatscreen TV Slaapgelegenheid : een kamer met een bed van 160 
cm, een kamer met 2 bedden van 80 cm waarvan 1 stapelbed. 
Badkamer met twee wastafels, aparte WC. Tuinameublement met 
tafel en 6 stoelen, 2 ligbedden, zitbank en stoelen met kleine lage 
tafel buiten, parasol. Met dekens en kussens. Lakens te huur. 
 
Chalet HLL LES BALCONS DE LA CEZE 5/7 Pers. 

Mésange-gedeelte Oppervlakte : 33 m² + overdekt terras van 

18 m² Max. aantal personen : 7 Houten chalet met overdekt 

terras Volledig ingerichte keuken : ijskast, vaatwerk, 

afwasmachine, elektrisch koffiezetapparaat, elektrische 

kookplaat met 4 pitten, magnetron. Woongedeelte met 

slaapbank 2 personen. Slaapgelegenheid : een kamer met een 

bed van 160 cm, een kamer met 2 bedden van 80 cm waarvan 

1 stapelbed. Badkamer, aparte WC Elektrische verwarming 

Tuinameublement met tafel en 6 stoelen, 2 ligbedden Met 

dekens en kussens. Lakens te huur. 
 
Chalet HLL MAS 5/7 Pers. 

Pinson- & Mésange-gedeelte Oppervlakte : 57 m² met 

overdekt terras. Max. aantal personen : 7 Houten chalet met 

overdekt terras. Volledig ingerichte keuken : ijskast, 

vaatwerk, afwasmachine, elektrisch koffiezetapparaat, 

elektrische kookplaat met 2 of 4 pitten, magnetron. 

Woongedeelte met slaapbank 2 personen. Slaapgelegenheid : 

een kamer met een bed van 160 cm, een kamer met 2 bedden 

van 80 cm waarvan 1 stapelbed. Badkamer met 2 wasbakken, 

aparte WC. Elektrische verwarming. Ingebouwd terras met 

tuinameublement met tafel en 6 stoelen, 2 ligbedden Met 

dekens en kussens. Lakens te huur. 
 

Chalet HLL MARINA 5/7 Pers. 

Pinson-gedeelte Oppervlakte : 50 m² met overdekt terras. 

Max. aantal personen: 7 Houten chalet met overdekt terras. 

Volledig ingerichte keuken : ijskast, vaatwerk, afwasmachine, 

elektrisch koffiezetapparaat, elektrische kookplaat met 4 

pitten, magnetron. Woongedeelte met slaapbank voor 2 

personen. Slaapgelegenheid : een kamer met een bed van 140 

cm, een kamer met 2 bedden van 80 cm waarvan 1 stapelbed. 

Badkamer, aparte WC Elektrische verwarming. Ingebouwd 

terras met tuinameublement met tafel en 6 stoelen, 2 

ligbedden. Met dekens en kussens. Lakens te huur. 

 



 

 

Chalet HLL LAVANDE 2/4 Pers. 

Pinson-gedeelte Oppervlakte : 35 m² met overdekt terras. 

Max. aantal personen: 4 Houten chalet met overdekt terras. 

Volledig ingerichte keuken : ijskast, vaatwerk, elektrisch 

koffiezetapparaat, , 4-pits gasstel, magnetron. Woongedeelte 

met slaapbank voor 2 personen. Slaapgelegenheid : een kamer 

met een bed van 140 cm Badkamer met WC of aparte WC 

naargelang model. Elektrische verwarming. Ingebouwd terras 

met tuinameublement met tafel en 4 stoelen, 2 ligbedden. Met 

dekens en kussens. Lakens te huur. 
 
Résidence Mobile TRIBU Top Presta 10/12 Pers. 

Espace Pinson Plaats met daarop 2 mobilhomes met een 

groot terras in het midden. Oppervlakte : 61m² + halfoverdekt 

terras Capaciteit : 10/12 personen. Buiten : tuinameublement 

met tafel en 12 stoelen, 2 ligstoelen. Uitrusting 1e mobilhome 

: • Een kamer met een bed van 160 cm met badkamer en WC 

• Een kamer met twee bedden van 80 cm met badkamer en 

WC • Ingerichte keuken : ijskast, vaatwerk, elektrisch 

koffiezetapparaat, kookplaat, magnetron, vaatwasmachine. • 

Woonkamer met TV, air-conditioning. Uitrusting 2e 

mobilhome : • Een kamer met een bed van 160 cm • Twee 

kamers met 2 bedden van 80 cm • Een badkamer, aparte WC. • Ingerichte keuken : ijskast, 

vaatwerk, elektrisch koffiezetapparaat, kookplaat, magnetron, vaatwasmachine. • Woonkamer 

met slaapgelegenheid 2 personen, TV, air-conditioning. 

 
Résidence Mobile ROMARIN Top Presta 6/8 Pers. 

Espace Pinson en Fauvette Oppervlakte : 27.60m² + 

ingebouwd halfoverdekt terras van 8.40m² Capaciteit : 6/8 

personen Ingerichte keuken : ijskast, vaatwerk, elektrisch 

koffiezetapparaat, 4 pits-gasfornuis, magnetron, 

vaatwasmachine. Woonkamer met slaapgelegenheid voor 2 

personen, TV. Slaapgelegenheid : een kamer met een bed van 

160 cm, 2 kamers met elk 2 bedden van 80 cm. Badkamer, 

aparte WC. Elektrische verwarming. Air-conditioning 

Tuinameublement met tafel en 8 stoelen, 2 ligstoelen. Met 

dekens en kussens. Lakens te huur.  
 

Résidence Mobile AMANDIER Top Presta 4/6 Pers. 

Pinson-gedeelte Oppervlakte : 26 m² + halfoverdekt terras 

(6m x 2.5m) Capaciteit : 4/6 personen. Ingerichte keuken : 

ijskast, vaatwerk, elektrisch koffiezetapparaat, 4 pits-

gasfornuis, magnetron, vaatwasmachine. Twee grote 

schuifpuien waarvan er een met een directe toegang van de 

keuken naar het terras. Woonkamer met slaapgelegenheid 

voor 2 personen, TV. Slaapgelegenheid : een kamer met een 

bed van 160 cm, een kamer met 2 bedden van 80 cm. 

Badkamer, aparte WC. Elektrische verwarming, air-

conditioning. Tuinameublement met tafel en 6 stoelen, 2 

ligstoelen. Met dekens en kussens. Lakens te huur. 



 

 

 
Résidence Mobile OLIVIER Top Presta 4/6 Pers. 

Espace Fauvette Oppervlakte : 26 m² + halfoverdekt terras 

(6m x 2.5m) Capaciteit : 4/6 personen. Ingerichte keuken : 

ijskast, vaatwerk, elektrisch koffiezetapparaat, 4 pits-

gasfornuis, magnetron, vaatwasmachine. Twee grote 

schuifpuien waarvan er een met een directe toegang van de 

keuken naar het terras. Woonkamer met slaapgelegenheid 

voor 2 personen, TV. Slaapgelegenheid : een kamer met een 

bed van 160 cm, een kamer met 2 bedden van 80 cm. 

Badkamer, aparte WC. Elektrische verwarming, air-

conditioning. Tuinameublement met tafel en 6 stoelen, 2 

ligstoelen. Met dekens en kussens. Lakens te huur. 

 
Résidence Mobile ALISIER 4/6 Pers. 

Pinson, Fauvette- & Mésange-gedeelte Oppervlakte : 32 m² 

+ halfoverdekt terras van 6 X 2,5 m (overdekte gedeelte 3 X 

2,9 m) Max. aantal personen : 6 Volledig ingerichte keuken : 

ijskast, vaatwerk, elektrisch koffiezetapparaat, 4-pits gasstel, 

magnetron. Twee grote schuifpuien waarvan 1 met directe 

toegang van de keuken naar het terras. Woongedeelte met 

slaapbank voor 2 personen. Apart eetgedeelte. 

Slaapgelegenheid : een kamer met een bed van 160 cm, een 

kamer met twee bedden van 80 cm. Badkamer, aparte WC. 

Elektrische verwarming. Tuinameublement met tafel en 6 

stoelen, 2 ligbedden. Met dekens en kussens. Lakens te huur. 

 
Résidence Mobile HELIOS (voor mindervaliden) 4/6 Pers. 

Pinson-gedeelte Oppervlakte : 30,5m² Max. aantal personen 

: 6 Mobilhome voor mindervaliden. Volledig ingerichte 

keuken : ijskast, vaatwerk, elektrisch koffiezetapparaat, 4-

pits gasstel, magnetron, groot aanrecht (aangepaste hoogte 

voor mindervaliden). Woongedeelte met slaapbank voor 2 

personen. Slaapgelegenheid : een grote kamer met een bed 

van 160 cm, een kamer met een bed van 90 cm en een bed 

van 70 cm (maximum leeftijd 6 jaar) (stapelbed). Grote 

badkamer met douche en speciale stoel Elektrische 

verwarming. Half-overdekt houten terras met speciale 

opgang voor rolstoelers. Tuinameublement met tafel en 6 stoelen, 2 ligbedden. Met dekens en 

kussens. Lakens te huur.  

 
Résidence Mobile TILLEUL Top Presta 4 Pers. 

Espace Pinson en Fauvette Oppervlakte : 33.20m² + 

halfoverdekt terras (6m x 2.5m) Capaciteit : 4 personen 

Ingerichte keuken : ijskast, vaatwerk, elektrisch 

koffiezetapparaat, gasfornuis, magnetron, vaatwasmachine. 

Woonkamer met bank, TV Slaapgelegenheid : een kamer 

met een bed van 160 cm met eigen badkamer en toilet, een 

kamer met 2 bedden van 80 cm met eigen badkamer en 

toilet. Beide kamers hebben een directe toegang tot het 

terras. Elektrische verwarming. Air-conditioning 

Tuinameublement met tafel en 4 stoelen, 2 ligstoelen. Met dekens en kussens. Lakens te huur.  



 

 

Résidence Mobile ROMARIN 6/8 Pers. 

Pinson-, Fauvette- & Mésange-gedeelte Oppervlakte : 

29,7m² + terras Max. aantal personen : 8 Volledig ingerichte 

keuken : ijskast, vaatwerk, elektrisch koffiezetapparaat, 4-

pits gasstel, magnetron. Woongedeelte met slaapbank 2 

personen Slaapgelegenheid : een kamer met een bed van 

140 cm, 2 kamers met elk 2 bedden van 80 cm. Badkamer, 

aparte WC Elektrische verwarming Terras met grindtegels 

Tuinameublement met tafel en 6 stoelen, 2 ligbedden, 

parasol. Met dekens en kussens. Lakens te huur. 

 
Résidence Mobile CHATAIGNIER 4/6 Pers. 

Pinson- & Fauvette-gedeelte Oppervlakte : 33,40m² met 

ingebouwd halfoverdekt terras. Max. aantal personen : 6 

personen. Mobile home van hout of van PVC Volledig 

ingerichte keuken : ijskast, vaatwerk, elektrisch 

koffiezetapparaat, 4-pits gasstel. Woongedeelte met een 

grote schuifdeur en slaapbank voor 2 personen. 

Slaapgelegenheid : een kamer met een bed van 140 cm, een 

kamer met 2 bedden van 80 cm. Badkamer, aparte WC. 

Elektrische verwarming Tuinameublement met tafel en 6 

stoelen, 2 ligbedden, parasol. Met dekens en kussens. 

Lakens te huur. 

 
Résidence Mobile AMANDIER 4/6 Pers. 

Pinson-gedeelte Oppervlakte : 27,5 m² + terras Max. aantal 

personen : 6 Volledig ingerichte keuken : ijskast, vaatwerk, 

elektrisch koffiezetapparaat, 4-pits gasstel. Woongedeelte 

met slaapbank voor 2 personen Slaapgelegenheid : een 

kamer met een bed van 140 cm, een kamer met 2 bedden 

van 80 cm. Badkamer, aparte WC. Elektrische verwarming 

Terras met grindtegels Tuinameublement met tafel en 6 

stoelen, 2 ligbedden, parasol. Met dekens en kussens. 

Lakens te huur. 

 
Résidence Mobile OLIVIER 4/6 Pers. 

Fauvette-gedeelte Oppervlakte : 27,5 m² + terras Max. 

aantal personen : 6 Volledig ingerichte keuken : ijskast, 

vaatwerk, elektrisch koffiezetapparaat, 4-pits gasstel. 

Woongedeelte met slaapbank voor 2 personen 

Slaapgelegenheid : een kamer met een bed van 140 cm, een 

kamer met 2 bedden van 80 cm. Badkamer, aparte WC. 

Elektrische verwarming Terras met grindtegels. 

Tuinameublement met tafel en 6 stoelen, 2 ligbedden, 

parasol. Met dekens en kussens. Lakens te huur. 

 
  



 

 

Résidence Mobile MÛRIER Top Presta 4 Pers. 

Mésange-gedeelte Oppervlakte : 24m² + overdekt terras van 

7m² Max aantal personen : 4 Ingerichte keuken : ijskast, 

vaatwerk, elektrisch koffiezetapparaat, 4-pits gasstel, 

magnetron, afwasmachine. Living met slaapbank en TV 

Slaapgelegenheid : een kamer met een bed van 160 cm, een 

kamer met twee bedden van 80 cm. Badkamer, apart toilet 

Elektrische verwarming, Air-conditioning. Tuinameublement 

met tafel en 4 stoelen, 2 ligbedden. Dekens en kussens 

voorzien. Lakens te huur. 

 
Résidence Mobile ARBOUSIER 4 Pers. 

Pinson- & Fauvette-gedeelte Oppervlakte : 25,20 m² Max. 

aantal personen : 4 Volledig ingerichte keuken : ijskast, 

vaatwerk, elektrisch koffiezetapparaat, 2-pits gasstel. 

Woongedeelte met tafel en 4 stoelen. Slaapgelegenheid : een 

kamer met een bed van 140 cm, een kamer met twee bedden 

van 80 cm. Badkamer met WC. Elektrische verwarming 

Terras met grindtegels. Tuinameublement met tafel en 4 

stoelen, 2 ligstoelen, parasol. Met dekens en kussens. Lakens 

te huur. 

 
Résidence Mobile ACACIA 2/4 Pers. 

Pinson-, Fauvette- & Mésange-gedeelte Oppervlakte : 16,10 

m² Max. aantal personen : 4 Volledig ingerichte keuken : 

ijskast, vaatwerk, elektrisch koffiezetapparaat, 2- of 4-pits 

gasstel. Woongedeelte met slaapgelegenheid voor 1 à 2 

personen. Slaapgelegenheid: een kamer met een bed van 140 

cm. Badkamer met WC. Elektrische verwarming. Terras met 

grindtegels. Tuinameublement met tafel en 4 stoelen, 2 

ligstoelen, parasol. Met dekens en kussens. Lakens te huur. 

 
Gemeubileerde TOURNESOL tent 6 Pers. 

Pinson- & Mésange-gedeelte Oppervlakte : 35m² Max. aantal 

personen : 6 Bungalow-tent met een tegelvloer, zonder 

douche of toilet. Schuifdeur met slot. Keukenblok : gootsteen 

met koud water, 2-pits gasstel, ijskast, vaatwerk, elektrisch 

koffiezetapparaat. Slaapgelegenheid (3 cabines) : 1 cabine 

met een bed van 140 cm, een cabine met een bed van 80 cm 

en 1 cabine met 3 1 – persoonsbedden (1 stapelbed). 

Tuinmeubilair met tafel en 6 stoelen, 2 ligstoelen. Met 

dekens en kussens. Lakens te huur. 

 
  



 

 

Gemeubileerde COCON tent 4 Pers. 

Pinson- & Fauvette-gedeelte Oppervlakte : 16 m² met 

voortent van 3,20m X 2,50m. Max. aantal personen : 4 

Dubbele deur met slot. Tent zonder douche of toilet. 

Keukenblok binnen met ijskast, elektrisch 

koffiezetapparaat, vaatwerk, opklapbare tafel met 4 

krukken. Keukenbok buiten met 2 pits-gasstel en gootsteen 

met koud water. Woongedeelte met 2 slaapbanken van 70 

cm. Slaapgelegenheid : een kamer met een bed van 140 cm. 

Tuinameublement met tafel en 4 stoelen. Met dekens en 

kussens. Lakens te huur. 

 
Gemeubileerde CEVENOLE LUXE tent 5 Pers. 

Pinson- & Mésange-gedeelte Oppervlakte: 32 m² met terras 

Max. aantal personen : 5 Bungalow-tent met tegelvloer, 

zonder douche of toilet Keukenblok : gootsteen met koud 

water, 2 pits-gasstel, ijskast, vaatwerk, elektrisch 

koffiezetapparaat Slaapgelegenheid : een kamer met een 

bed van 140 cm, een kamer met 2 bedden waarvan 1 

stapelbed (80 cm). Tuinameublement met tafel en 5 stoelen, 

2 ligbedden. Met dekens en kussens. Lakens te huur. 

 
 
Gemeubileerde KIWI tent 5 Pers. 

Mésange-gedeelte Oppervlakte : 25 m² Max. aantal 

personen : 5 Bungalow-tent met tegelvloer, zonder douche 

of toilet Schuifdeur met slot Keukenblok : gootsteen met 

koud water, 2 pits-gasstel, ijskast, vaatwerk, elektrisch 

koffiezetapparaat, Slaapgelegenheid : een kamer met een 

bed van 140 cm, een kamer met 2 bedden waarvan 1 

stapelbed (80 cm). Tuinameublement met tafel en 5 stoelen, 

parasol. Met dekens en kussens. Lakens te huur. 

 
Gemeubileerde BENGALI tent 4 Pers. 

Mésange-gedeelte Oppervlakte : 16 m² Max. aantal personen 

: 4 Bungalow-tent met tegelvloer, zonder douche of toilet 

Keukenblok : gootsteen met koud water, 2 pits-gasstel, 

ijskast, vaatwerk, elektrisch koffiezetapparaat, 

Slaapgelegenheid : een kamer met een bed van 140 cm, een 

kamer met twee bedden van 80 cm. Tuinameublement met 

tafel en 4 stoelen, parasol. Met dekens en kussens. Lakens te 

huur.  


