
Flevohome Chaletbouw BV
Zeeweg 62-2
3853 LM Ermelo

...het bouwen meester...



Al meer dan 15 jaar bouwen wij chalets en stacaravans van 

hoge kwaliteit en betaalbare prijzen.

In onze fabriek in Ermelo werken gedreven professionals  

die met zorg en liefde voor het vak chalets bouwen conform 

de wensen van de klant. Standaard kennen wij een aantal  

modellen die als uitgangspunt dienen voor oplossingen die 

geheel bij uw wensen passen.

Flevohome voor 
chalets op maat geheel 

naar uw wens



Zo kunnen we elke model langer of breder uitvoeren, is het  
mogelijk de indeling in zijn geheel aan te passen en is er een  
ruime keuze aan interieur, kleur, keuken en badkamers. 

Onze chalets zijn luxe afgewerkt 
met kunststof, voorzien van 
HR++ beglazing, voorzien van 
twee slaapkamers, keuken,  
badkamer met toilet. 

In onze huisselectie kennen wij 
een drietal types, de Novastar, 
de Novastar L en de Novastar XL. 

Naast deze basismodellen zijn 
wij specialist om maatwerk  
chalets te leveren aangepast 
aan de locatie en uw ideeën.

Laat u verrassen en kom eens 
langs in Ermelo.

Novastar L

Novastar XL

Novastar

...het bouwen meester...

Prijsvoorbeeld*
Novastar € 37.995,-
10,00 x 3,70

Novastar L  € 47.500,-
9,00 x 3,70 + 2,50 x 3,70 
L-vormig chalet, inclusief CV 

Novastar XL € 57.995,-
7,30 x 7,40, inclusief CV
*Prijzen incl. btw

www.flevohome.nl



Naast nieuwbouw helpen wij u ook bij het onderhoud, reparaties 
en is het mogelijk uw oude chalet in te ruilen.

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

Voor doe-het-zelvers hebben we een casco aanbieding waarbij u 
zelf het chalet kan afbouwen. Wij leveren een casco incl. Ramen 
en beglazing voor € 15.750,- ex. Btw.

Campinghouders en parkbeheerders opgelet!
Wij bouwen en ontwerpen alle soorten chalets  
en stacaravans. Rond, vierkant, op palen of  
nog anders.  

Openingstijden:  
Maandag – Vrijdag 09.00 tot 16.30 uur 
Zaterdag 10.00  - 13.00 uur

Andere tijden en dagen op afspraak mogelijk:
0341-562 550 

Flevohome Chaletbouw BV
Zeeweg 62-2
3853 LM Ermelo

info@flevohome.nl
www.flevohome.nl

Member of ADD Group BV

De voordelen op een rij. U kiest:
• de buitenmaat, de indeling, keuken, en sanitair
•  materiaalgebruik voor binnen en buiten
•  kleur en uitvoering van vloer, gordijnen, keukenfrontjes en 

wandbekleding
•  dubbele tuindeuren, grotere ramen, buitenverlichting of erker


