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Wie is Refin

• Historie

• Huidig

 

• Nu



Wat is glamping graag uw 
mening:



Is dit Glamping:



Is dit glamping:



Of dit toch wel:



 Of toch wel glamping:
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Financieren:

• Plan en service ondernemer 

• Accommodaties 

• Haalbaarheid

• Advies 

• Aanpassing

• Realisatie



Uitwerking plan met 
ondernemer /Refin
• Een voorbeeld:

• Ondernemer wil 2 Pods, 2 tipi’s,  2 pipowagens en 2 Berber 
tenten aanschaffen

• Speciaal glamping terrein. 

• Eigen middelen 50.000 Euro

• 12 toeristiche plaatsen komen te vervallen voor plan. 

• Hoe wordt dat financieel opgepakt.



stappenplan
• Uitrekenen verlies

• Vast

• Variabel

• Uitrekenen winst

• Hefboomwerking

• Eigen middelen

Financiering

Splitsen in bankkrediet

Huurkoop



Wachten of finaniering
• Emoties

• Kosten vs opbrengsten

• Afwegingen:

• Waar ligt break even point

• Vuistregel huidige seizoenplaats opbrengst x 2.

• Wat kost huurkoop, over het algemeen (10 jaar) 150 Euro per 
jaar per 1.000 Euro (rente en aflossing)

• Voor 7 jaar 190 Euro per jaar (rente en aflossing)

• Cash flow zit in aflossing NIET in %

•

Stelling: indien extra opbrengsten -/- huurkoopkosten > 1,5 x de 
huurkosten financieren, anders wachten.



Voorbeeld
• Toeristische plek levert nu per jaar 2.500 Euro op.

• Pipowagen a 24.000 Euro

• Kosten over 10 jaar 24 x 150 =3,600 Euro

• Verwachte verhuur 100 dagen x gemiddeld 75 Euro

• Uitwerking formule:

• (100x75) – 3.600) > 1,5x3.600

• 3,900 < 5,400 behoudend zijn met financiering.

• Check 2 

• Formule glamping moet leiden tot verdubbeling omzet 
campingplaats.

• Check 3

• Totaal omzet min kosten > huidige situatie.

• 7500 – 2,500- 3600 =1.400 Euro. 



Waarom wel/geen Refin
• Bij verkrijgen van bankkrediet geen Refin.

• Bij huurkoop

• Refin geen boete rente bij vervroegde aflossing

• % nagenoeg gelijk aan banken

• Aflossing en rente tijdens seizoen.

• Refin heeft verstand van financieringen glamping (12 jaar)

• Minder formeel

• Ook andere oplossingen mogelijk.

• Voorbeeld…
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