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Holiday Basic
Eenvoudig instapmodel 
2 slaapkamers, 10.00 x 3.70 vanaf  € 29.000,-

Novastar
Het luxe basismodel
2 slaapkamers, 10.00 x 3.70 vanaf     €  37.995,-

Novastar-L
L-vormig chalet, 2 slaapkamers, inclusief CV 
9.00 x 3.70 + 2.50 x 3.70 vanaf  €  47.500,-

Novastar-XL 
Extra breed model, 2 slaapkamers, inclusief CV
7.30 x 7.40 vanaf   €  57.995,-

Novastar Enigma
Luxe chalet voor moeilijk bereikbare plaatsen 
2 slaapkamers, 10.00 x 3.70 vanaf  €  39.995,- 

Flevohome als uitgangspunt  

Met ruim 45 jaar ervaring in huis bouwen wij 

chalets en stacaravans van hoge kwaliteit  

tegen betaalbare prijzen. In Ermelo werken gedreven professionals 

die met zorg chalets bouwen geheel naar uw wens. 

Samen met de klant wordt alles zorgvuldig doorgenomen. De maat, 

de indeling, de aankleding, de keuken, de badkamer en de kleuren. 

Zo zorgen we ervoor dat het chalet geheel past bij uw ideeën en 

keuzes.

Flevohome voor chalets op maat!



Cabin
Gezellig en compact, maar toch ruimtelijk
Flevohome’s variant voor de trekkershut vanaf   € 18.500,-

Aquacabin 
Een drijvend verblijf!
Recreatie-ark, 2 slaapkamers, 11.20 x 4.35 vanaf  € 81.675,-

Aqualiving 
Grote recreatie-ark, 2 of 3 slaapkamers 
9.25 x 4.00 vanaf   €  67.640,-

Vital 
Aangepast op uw behoeftes
Flevohome’s mantelzorg-oplossing, 10.00 x 4.00 vanaf  €  39.995,-

Lounger 
Speciaal ontworpen modern en luxe chalet
Kunststof of houten buitenbekleding, 10.00 x 4.00 vanaf  €  49.900,-

Bij Flevohome Chaletbouw hoeft 
geen model standaard te zijn.  
Binnen een aantal vaste  
‘startpunten’ die wij hanteren, 

krijgt u samen met onze ontwerper of verkoper, de nodige vrijheid.  
Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van extra ramen of een andere positie van 
een deur, het kan allemaal.  
Wilt u een volledig ander ontwerp, dan bent u bij ons óók aan het juiste adres. 
Immers, ‘Ieder chalet is uniek’.

Ieder chalet 
is uniek

Een voorbeeld: NOVASTAR-L

Hier ziet u hoe de basis van de NOVASTAR-L 
er uit ziet. Een zeer ruim opgezet chalet, waar 
binnen het basisontwerp nog vele mogelijk- 
heden zijn. 



Flevohome Chaletbouw BV
Zeeweg 62-2
3853 LM Ermelo

0341 – 56 25 50
info@flevohome.nl
www.flevohome.nl

Member of ADD Group BV

Openingstijden
Maandag – Vrijdag: 09.00 tot 16.30 uur
Zaterdag : 10.00 tot 13.00 uur 
Of op afspraak : 0341 – 56 25 50

En de koffie staat klaar!

De voordelen van Flevohome op een rij, u kiest:
• een basismodel 
• de buitenmaat, de indeling, keuken en sanitair
• materiaalgebruik voor binnen en buiten
• kleur en uitvoering van vloer, gordijnen, keuken en de wand
• tuindeuren, grotere ramen, erker, buitenverlichting

Naast de getoonde modellen in deze flyer, helpen wij u ook graag in de  
realisatie van uw eigen ontwerp. Op de website www.flevohome.nl vindt u 
de laatste informatie en de nieuwste modellen. 

Wij bouwen naar uw wensen!
Naast de verkoop helpen wij u ook met onderhoud, reparaties en ruilen we 
ook graag uw oude chalet in.

Wij denken graag met u mee.
U mag van Flevohome een gedegen advies verwachten en optimale onder-
steuning bij het maken van de juiste keuzes. Het gaat tenslotte om uw chalet.

Campinghouders en beheerders opgelet!
Wij bouwen ook chalets voor de verhuurmarkt. Scherp geprijsd of anders van 
vorm of uitvoering. Rond, vierkant, op palen of nog anders. 
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