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Les Châteaux d’Abondance - 
Haute Savoie (Rhône-Alpen) Frankrijk
De laatste jaren zijn de Franse Alpen een steeds aantrekkelijker 

wintersportbestemming geworden voor de echte liefhebbers van skiën 

en snowboarden. Dit komt vooral door de absolute sneeuwzekerheid 

die de meeste wintersportlocaties in Frankrijk kunnen garanderen, 

aangezien ze veelal op een hoogte van 1.000 meter of hoger 

liggen. Daarnaast worden de skigebieden in Frankrijk uitstekend 

onderhouden. Jaarlijks worden nog steeds vele tientallen miljoenen 

euro’s geïnvesteerd in de liftvoorzieningen, pistes etc.
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Het nieuwe ROMEX project LES CHÂTEAUX D’ABONDANCE ligt in het 

unieke, authentieke Franse bergdorpje Abondance in de Abondance 

vallei, oftewel de ‘Vallei van Overvloed’.

En……in overvloed is er werkelijk van alles: zon en sneeuw, het ruige 

berggebied van de Haute Savoie, de overdadige Savoyaardse keuken, 

het Meer van Genève (Lac Leman) en het aangrenzende Zwitserland 

met beroemde mondaine steden als Genève, Lausanne en Montreux.

Abondance ligt in het skigebied van LES PORTES DU SOLEIL en in de 

komende jaren zal er hier stevig blijvend worden geïnvesteerd in de 

infrastructuur, zowel door de overheid, als door andere internationale 

investeerders. Zo zullen in de authentieke en pittoresque skidorpen 

Abondance en La Chapelle d’Abondance meerdere direkte 

skiverbindingen komen met Les Portes du Soleil.

De skimogelijkheden van Les Portes du Soleil zijn onbegrensd en 

Europa’s grootste skigebied is ABSOLUUT SNEEUWZEKER. Van December 

tot soms ver in Mei kan men 

genieten van een overvloed aan 

zon en sneeuw. De beginners 

en families met kleine kinderen 

kunnen al prima terecht op de 

lokale skipistes van Abondance, 

tegenover uw Château. Binnen 

‘no-time’ begeeft u zich ook op de 

ruim 650 km skipistes van Les Portes 

du Soleil.
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Ook deze skipistes zijn uitgestrekt en breed voor de beginnende 

skiër en families met kinderen tot steil en smal voor de echte cracks. 

Wachttijden bij de liften kent men vrijwel niet, vanwege de grote 

liftcapaciteiten en de uitgestrektheid van de skigebieden. U treft hier 

vele bekende plaatsen aan als AVORIAZ en MORZINE en het Zwitserse 

Morgins en Les Crosets. Alpine Skiën, Snowboarden, Langlaufen (Nordic 

Walking), Rodelen, het is allemaal mogelijk in dit prachtige skigebied 

met veel bomen en bospaden. 

Op de achtergrond liggen de eeuwig besneeuwde toppen van de 

indrukwekkende MONT BLANC van ruim 4.800 meter!

Abondance: authentieke parel van de vallei!
Abondance met haar meer dan duizend jaar oude historie is een 

uniek, authentiek Frans bergdorpje, hooggelegen in de Haute Savoie 

en vlakbij de Zwitserse grens. Het pittoresque skidorp in Les Portes du 

Soleil is tevens wereldberoemd om haar heerlijke Abondance kaas 

met AOC-label en haar culturele erfgoed ‘The Abondance Abbey’ uit 

de 12e eeuw, dat op de beschermlijst staat van de UNESCO.

“La cuisine Savoyard, c’est formidable” en de vele streekprodukten 

hebben wereldfaam: de kaas van Abondance, het droogvlees, de met 

jeneverbessen gerookte hammen, de terrines en rillettes op basis van 

rundvlees of wild uit de streek. Het zal duidelijk zijn dat de bijpassende 

Franse wijnen uit de Rhône streek niet veel toelichting behoeven!
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De Appartementen, Penthouses en Châteaux van het nieuwe projekt 

van ROMEX zullen worden gecreëerd in Abondance op een hoogte 

van maar liefst duizend meter op een groot en vlak zonneplateau, 

zodat u een schitterend uitzicht zult hebben over Abondance, de 

Abondance Vallei en de tegenover liggende skipistes. Het ligt vlakbij 

het bovengenoemde wereldberoemde klooster van Abondance.

Internationaal: Français - English - Nederlands
In de Abondance is het zeer gemoedelijk en de uitermate 

vriendelijke locale bevolking is zeer ‘service-minded’ en internationaal 

georiënteerd. Uiteraard is het Frans de voertaal van de streek, maar u 

kunt in dit gedeelte van Frankrijk ook prima uit de voeten met Engels 

en wat andere talen.

De skidorpen Abondance en La Chapelle d’Abondance hebben nu 

zelfs al de lokale brochures in het Nederlands vertaald en spannen zich 

in om Nederlandse skileraren en leraressen aan te trekken. De toeristen 

worden dus op hun wenken bediend en zal het aan niets ontbreken. 

In de vlakbij gelegen plaatsen La Chapelle d’Abondance, Châtel en 

het Zwitserse Morgins zijn vele winkeltjes, cafeetjes en, veelal culinaire, 

restaurants. Daarnaast bieden deze plaatsen een rijk en gevarieerd 

uitgaansleven voor jong en oud.

Uitstekende bereikbaarheid
Abondance en de Abondance Vallei is gemakkelijk binnen een 

dag te bereiken, zowel met de auto als per vliegtuig of met de 

trein. De afstand vanaf Amsterdam bedraagt ongeveer 950 km en 
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is dus dichterbij dan menig bekende Oostenrijkse en/of Zwitserse 

wintersportbestemming. 

De Franse Alpen zijn sowieso uitstekend bereikbaar. Via de moderne 

Franse autowegen bereikt u de Rhône Alpen in gemiddeld 9 tot 11 uur 

autorijden. In de winter zijn de snelwegen door Frankrijk naar de Alpen 

overwegend sneeuwvrij of ze worden uitstekend sneeuwvrij gehouden. 

De laatste kilometers gaat het behoorlijk steil naar boven en krijgt u al 

het echte, avontuurlijke vakantiegevoel. De wegenverzorging is ook 

hier prima en bij sneeuwval wordt er snel geruimd en gestrooid.

Abondance ligt op slechts zo’n 60 kilometer van de internationale 

luchthaven van Geneve, die uitstekende dagelijkse vliegverbindingen 

(Easyjet, Air France-KLM, Swiss Int. Etc.) heeft met Amsterdam, Brussel, 

Parijs en Londen.

Het prachtige Meer van Genève: ideaal voor een 
zomer- of tussenseizoen-vakantie 
Les Châteaux D’Abondance in Abondance ligt slechts op 30 kilometer 

autorijden van Lac Leman, oftewel het beroemde en chique Meer 

van Genève. Naast heerlijk wintersporten, kunt u hier dus ook een 

prachtige zomer- of tussenvakantie beleven, met de nadruk op 

beléven!
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Zo kunt u hier vele outdoor-sporten uitoefenen, als Golf, Tennis, 

Mountain-Biken, Paardensport, Bergwandelen, Paragliding en natuurlijk 

vele watersportmogelijkheden op het grootste meer van Europa.

De mogelijkheden voor Golf zijn onbeperkt. Zo zijn er vele golfcourses 

met internationale faam in de direkte omgeving: EVIAN-Masters, Villars, 

SION, Les Gets, etc.

Wilt u echter heerlijk gaan shoppen en/of culinair dineren, dan kunt 

u uitgebreid terecht in Europa’s meest mondaine steden als GENÈVE, 

LAUSANNE, EVIAN en MONTREUX.

RoMEx staat voor ruimte, luxe en comfort:  
absoluut onderscheidend op de Franse markt !
Romex Investments heeft haar eerste project in deze vallei met veel 

succes ontwikkeld en binnen een jaar volledig uitverkocht!

Haar tweede project LES CHÂTEAUX D’ABONDANCE in deze zelfde 

omgeving zal eveneens tot de absolute top van vakantiewoningen 

in de Franse Alpen gaan behoren. Ruimte, luxe & comfort, kwaliteit, 

service en 5-sterren semi-hotel faciliteiten zullen kenmerkend zijn voor 

dit unieke, prachtige en kleinschalige project. Tot dusverre worden de 

accommodaties (hotels, appartementen, chalets etc.) in de Franse 

Alpen gekenmerkt door zeer klein woonoppervlak, weinig comfort en 

luxe en nauwelijks service en faciliteiten. 
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ROMEX Investments brengt daar nu rigoreus verandering in met haar 

innovatieve concept, hetgeen zij de afgelopen vijf jaren al succesvol 

heeft bewezen met diverse prachtige projecten in de Oostenrijkse 

Alpen. Enerzijds zeer luxe en ruime woningen, die net zo veel of 

soms nog meer comfort bieden als thuis, anderzijds een uitstekend 

verhuurconcept, waarbij nauw wordt samengewerkt met de beste 

internationale touroperators, zoals TUI en Thomas Cook.

Uw eigen luxe appartement in de Franse Alpen en vlakbij het 
meer van Genève?

Het kan allemaal, bij ROMEX INVESTMENTS!

De tóp van de Alpen: Les Portes du Soleil et Lac Leman (meer van Genève)

EUROPA’S GROOTSTE SKIGEBIED & VAKANTIEMEER!!!
ROMEX INVESTMENTS ontwikkelt prachtige, kleinschalige projecten met zeer luxueuze Appartementen, 

Penthouses en Châteaux in de bekende Alpenlanden, als Frankrijk en Oostenrijk. Het allerbelangrijkste 

hierbij is het vinden van unieke toplocaties.

 

Unieke locatie
Ons splinternieuwe projekt LES CHÂTEAUX D’ABONDANCE is gesitueerd op zo’n toplocatie. Een uniek, 

schitterend zonneplateau op maar liefst 1000 meter hoogte in de Abondance, oftewel de ‘Vallei van 

Overvloed’. Abondance ligt aan de voet van Europa’s grootste skigebied LES PORTES DU SOLEIL met 650 

km skipistes en op slechts een half uur rijden van het chique MEER VAN GENÈVE.

 

Realistisch rendement
Met het inmiddels bewezen, succesvolle verhuurconcept van ROMEX kunt u met uw investering een 

goed rendement behalen uit de verhuurinkomsten. Romex geeft u geen verhuurgaranties, belooft u 

geen super-rendementen, maar blijft liever met beide benen op de grond staan. Wat namelijk telt, is het 

behalen van een realistisch rendement.

 

Waardevast
Les Portes du Soleil in de Haute Savoie is een van de meest waardevaste onroerend-goed locaties in Europa.

 



In EUROPA’S grootste skigebied LES PORTES DU SOLEIL en vlakbij het 

chique LAC LEMAN (Meer van Genève) heeft Romex wederom een 

unieke locatie weten te bemachtigen voor de ontwikkeling van een 

kleinschalig project met zeer luxueuze Appartementen, Penthouses en 

Châteaux.

LES CHÂTEAUX D’ABONDANCE behoort tot de absolute top 

van (vakantie-)woningen in de Franse Alpen. Prachtig, rustig en 

hooggelegen op een zonneplateau aan de rand van het centrum 

van Abondance met een schitterend wijds uitzicht over het dorp, de 

vallei en de locale skipistes.

Er worden 20 luxe Appartementen ontwikkeld verdeeld over drie 

residenties. Daar bovenop komen een 5-tal super luxe Penthouses en 

worden er nog 2 magnifieke Châteaux gebouwd met maar liefst ca  

250 m2 aan woonoppervlak, geheel vrijstaand met een schitterend wijds 

uitzicht. De Appartementen variëren van ca. 70 m2 tot wel 185 m2.

Separaat zal er een luxueuze en 

uitgebreide SPA in SAVOYAARDSE 

STIJL worden gebouwd met 

groot ZWEMBAD, JACUZZI, 

SAUNA’S, fitness apparatuur etc.. 

Dit schitterende Savoyaardse 

badhuis zal aansluitend aan de 

ontvangst-receptie en lounge 

worden gebouwd.
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De woningen kenmerken zich door grote raampartijen, vele dakramen 

en prachtige terrassen en/of balkons met een warme Savoyaardse 

uitstraling van buiten en een modern, luxe en design-achtige look van 

binnen, conform het ROMEX concept.

Alle woningen worden volledig ‘turn-key’ opgeleverd en zijn direkt 

klaar voor eigen gebruik en/of verhuur. Zo worden de woningen 

voorzien van een luxe design keuken, veelal meerdere luxe 

badkamers, verwarmde houten en/of stenen vloeren, comfortabele 

meubelen, uitstekend slaapcomfort, wireless internet, intercom, I-pod 

dockingstation, flatscreen LED-TV’s, Apple-TV en satelliet ontvanger, 

zodat u ook uw favoriete 

(huis-) programma’s kunt ontvangen. Ook beschikt elke woning over 

een separate privé berging.

In de inpandige parkeergarage treft u naast de vele parkeerplekken 

ook nog een separaat ski depot aan. Vanuit de parkeergarage heeft u 

veelal direkt toegang (via lift of trap) tot de appartementsgebouwen. 

Uiteraard zijn de appartementsgebouwen voorzien van een lift. Buiten 

zijn de residenties omgeven door mooie tuinen en terrassen.

De start van de bouw staat gepland voor medio 2013. Afhankelijk van 

het moment van aankoop kunt u nog mee beslissen over de inrichting 

en het aanschaffen van bepaalde opties, zoals openhaard, sauna en 

eventuele andere voorzieningen. 
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Bovenop de residenties van de appartementen zullen een vijftal 

superluxe Penthouses worden gecreëerd. Deze hebben een 

woonoppervlak uiteenlopend van 120 tot maar liefst 185m2! 

Ook is gekozen voor veel lichtinval, middels grote raampartijen en een 

overvloed aan (Velux) dakramen. De nokhoogte van de woonkamers 

in de Penthouses loopt maar liefst op tot wel vijf meter! Dit geeft een 

fantastisch ruimtelijk effect en maakt tezamen met het veelal design-

achtige interieur uw Penthouse uniek.

De inrichting is zeer luxe en compleet en laat aan niets te wensen over. 

Een ruime living met een zeer riante open luxe keuken, voorzien van 

alle mogelijke inbouwapparatuur, zoals combi-oven, vaatwasser, koel-/

vriescombinatie, koffiemachine, wijnkast etc.
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Verder beschikken de Penthouses ook standaard over een openhaard 

en een aantal ook over een luxe sauna.

Afhankelijk van de beschikbare woonoppervlakte beschikken de 

Penthouses over diverse ruime slaapkamers en luxe badkamers. In 

overleg met ROMEX kan gekozen worden voor een design-achtige 

look qua inrichting of een meer locale Savoyaardse stijl.

De Penthouses zijn geschikt voor 6 tot maximaal 10 personen.

Tóp châteaux van de buitencategorie!
Naast de drie residenties van Appartementen en Penthouses zullen er 

twee magnifieke vrijstaande CHÂTEAUX worden gebouwd met een 

schitterend, uniek uitzicht op het pittoresque ski dorp Abondance, de 

Abondance Vallei en de omringende bergen.

De façades van deze CHÂTEAUX worden net als de 

appartementsgebouwen uitgevoerd in een prachtige, robuuste 

Savoyaardse stijl van hout en grove stenen. De Châteaux hebben 

rondom grote raampartijen, balkons en terrassen, waarop ook een 

heerlijk diner kan worden geserveerd met een goed glas wijn.



Uiteraard worden de CHÂTEAUX minstens net zo luxe en zo compleet 

mogelijk ingericht als de appartementen, zo niet nog luxer! Zo 

beschikken de Châteaux standaard over een grote Savoyaardse 

openhaard (indien gewenst) en een luxe sauna. Naast een zeer 

riante living zal er ook een ruime luxe open keuken worden gecreëerd 

met hoogwaardige keukenapparatuur, ingebouwde wijnkast, 

koffiemachine en stoomoven, granieten werkbladen etc.

De CHÂTEAUX beschikken naast de riante livings en keukens over 

6 slaapkamers en diverse luxe badkamers. Ook hebben ze een 

gigantische verdieping voor het creëren van een TV/Bioscoop-kamer, 

relaxruimte, speelkamer en/of extra slaapkamer. Verder is er een 

aparte was- en droogruimte en een ruimte voor het ‘stallen’ van de 

ski’s en snowboards en niet te vergeten een eigen in-house garage.

De CHÂTEAUX zijn geschikt voor maximaal12 tot 14 personen.
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zijn fervent skiërs en hebben de afgelopen decennia vele wintersportlocaties 

in de Alpen (Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland en Italie) en daarbuiten 

bezocht. Middels ROMEX hebben beide vrienden en zakenpartners hun 

wintersportpassie om weten te zetten in werk en ondernemerschap.

Hun respectievelijke CV’s treft u aan op de website www.romex-investments.nl 

onder ‘Het Bedrijf’.

Intensieve persoonlijke begeleiding van de 
ontwikkelaars zelf!
U kunt al een volledig ‘turn-key’ opgeleverd Appartement aanschaffen vanaf 

299.000,- euro; een Penthouse vanaf 499.000,- euro en een Château vanaf 

1.249.000,- (alle prijzen excl. BTW en excl. K.K.).

Gedurende het gehele traject vanaf oriënterend gesprek tot en met de 

oplevering en verhuur van uw woning kunt u rekenen op uitstekende juridische, 

fiscale, financiële en procedurele begeleiding, zowel lokaal als in Nederland. 

ROMEX Investments beschikt over team van ervaren deskundigen in binnen- 

en buitenland, die direkt onder leiding staan van Paul de Römph en Joren 

Exler, eigenaren van ROMEX Investments B.V. (oftewel de ontwikkelaar van het 

project).

Tevens heeft ROMEX goede kontakten met diverse hypotheekverstrekkers in de 

diverse Alpenlanden, zoals Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland.

Bezichtigingsreizen zijn mogelijk op afspraak.

Romex Investments B.V.
Röntgenlaan 37

2719 DX Zoetermeer
The Netherlands
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Het innovatieve RoMEx concept
Naast UNIEKE LOCATIES, RUIMTE, LUXE en COMFORT biedt ROMEX INVESTMENTS 

haar kopers nog veel meer voordelen en flexibiliteit, die bij de aanschaf van 

een tweede huis van essentieel belang zijn.

RoMEx Investments B.V.
Les Châteaux D’Abondance is het allernieuwste (inmiddels al weer zesde) 

project van ROMEX Investments B.V.. Dé projectontwikkelaar van ruime, 

luxe, comfortabele en moderne recreatieve residenties in de bekende 

Alpenlanden, als Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk.

ROMEX ontwikkelt, verkoopt en verhuurt zeer luxe vakantiewoningen in 

bekende, hooggelegen en sneeuwzekere wintersportplaatsen, die veelal ook 

zeer geschikte locaties zijn voor een heerlijke zomervakantie (of tussenseizoen).

Een investering in een Residentie van ROMEX betekent een investering in 

duurzame kwaliteit, modern design, complete service, betrouwbaarheid en 

veiligheid. Uiteindelijk moet dit alles leiden tot een gezond rendement en veel 

plezier. Een investering in recreatief vastgoed moet niet alleen een goede 

belegging, maar ook een heel leuke belegging zijn:

Héérlijk genieten van goed renderend vastgoed!

ROMEX Investments B.V. is een transparante organisatie in eigendom van twee 

Nederlandse zakenpartners, namelijk Paul de Römph en Joren Exler. Beiden 
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Middels het geavanceerde web-based reserveringssysteem van ROMEX 

RESTATE kunt u op elk gewenst moment de verhuurbezetting van uw woning 

bekijken.

Een rotsvaste investering met meerwaarde
In eerste instantie zal de meerwaarde van uw investering liggen in het feit, dat 

u zelf volop kunt genieten tijdens uw vakanties van uw eigen, comfortabele 

appartement op een unieke locatie in de Alpen. Daarnaast kunt u een goed 

rendement behalen op uw investering als u uw appartement ook exclusief in 

de verhuur onderbrengt bij ROMEX. Tot op heden hebben vele cliënten van 

ROMEX een combinatie  van beide mogelijkheden (deels eigen gebruik, deels 

verhuur) gedaan.

Bij verhuur is, onder bepaalde voorwaarden, het mogelijk de BTW (19,6%) op 

de koopsom terug te vorderen, hetgeen eveneens leidt tot verhoging van het 

rendement.

Veilig investeringsalternatief  
in economisch roerige tijden
Zowel in Europa als in de Verenigde Staten herstelt de economie zich nog 

maar langzaam en moeizaam. Er blijft veel twijfel bestaan over het doorzetten 

van dit herstel, over de stabiliteit van de Euro en de Eurozone, over het herstel 

van de aandelenmarkten en over de stabiliteit van de financiële instellingen. 

Dit zou volgens velen nog weleens jaren kunnen voortduren.

Eigen gebruik en/of verhuren zonder zorgen
De (toekomstige) eigenaren van Les Châteaux D’Abondance mogen 

onbeperkt en zonder enige restrictie hun eigen Appartement, Penthouse of 

Château gebruiken, maar kunnen deze ook geheel of gedeeltelijk via ROMEX 

RESTATE ter verhuur aanbieden. Onder bepaalde voorwaarden is het dan 

eveneens mogelijk de BTW (19,6%) op de koopsom terug te vorderen, hetgeen 

leidt tot verhoging van het rendement.

ROMEX RESTATE is de verhuurorganisatie van ROMEX, die zorgt dat de 

woningen zo goed en zo veel mogelijk worden verhuurd. Daarbij wordt 

gebruik gemaakt van een professioneel reserveringssysteem en werkt men 

nauw samen met grote internationale touroperators, zoals World of TUI 

(ARKE-Reizen, Holland International) en Thomas Cook. Middels intensieve 

marketingcampagnes (o.a. TV-Commercials, advertenties in de grote 

dagbladen, etc) zorgen deze internationale touroperators tezamen met 

Romex ervoor, dat de verhuur van deze prachtige, luxe woningen continue 

onder de aandacht van de consument wordt gebracht. 

Naast de thuismarkt Nederland begeeft ROMEX zich ook meer en meer op 

de internationale markten, zoals België, Duitsland, Engeland en Frankrijk. In de 

nabije toekomst zal een uitbreiding plaatsvinden naar Scandinavië en Oost-

Europa, waarmee het verhuurpotentieel sterk wordt vergroot. Dit maakt dat het 

mogelijke rendement op verhuurinkomsten niet slechts afhankelijk is van èèn 

bepaalde markt.

Romex Investments B.V.
Röntgenlaan 37

2719 DX Zoetermeer
The Netherlands
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Alles in één hand!
ROMEX kiest er bewust voor om de Ontwikkeling, Marketing, Verkoop en de 

Verhuur in eigen beheer te doen. Op de eigen thuismarkt Nederland werkt 

Romex niet met makelaars of andere tussenpersonen. De begeleiding van 

cliënten wordt intensief door de eigenaren van ROMEX, Paul de Römph en 

Joren Exler, zelf gedaan.

Ook streeft ROMEX ernaar om minstens één woning in elk project zelf te 

behouden, zodat men na de oplevering van een project ook intensief 

betrokken blijft. ROMEX gelooft in haar projecten en wil samen met haar 

cliënten ook in de toekomst blijven werken aan het behalen van een goed 

rendement.

Derhalve is een investering in een tweede huis op een TOPLOCATIE een 

uitstekend alternatief om in te beleggen.

De Franse Alpen zijn hiervoor bij uitstek geschikt. Hier vindt u de beste en 

meest sneeuwzekere skigebieden van Europa, zeer geliefd en populair bij 

wintersporters en liefhebbers van bergen. Ook het zomer (en tussenseizoen) 

tourisme neemt de laatste jaren sterk toe in deze gebieden. Consumenten 

willen meer en meer sportieve vakanties beleven in de Alpen. Outdoor-sporten 

als mountainbiken, parasailing, raften etc. zijn tegenwoordig zeer populair 

onder de vakantiegangers.

Echter, bebouwbare grond is zeer schaars en bouwvergunningen zijn voor 

ontwikkelaars moeilijk te verkrijgen. De laatste jaren zijn de bouwmogelijkheden 

in de (Franse) Alpen dus zeer beperkt met als gevolg dat met name 

nieuwbouw steeds duurder is geworden.

ROMEX Investments is er wederom in geslaagd een TOP LOCATIE in de FRANSE 

ALPEN aan te kopen en te mogen ontwikkelen. LES CHÂTEAUX D’ABONDANCE 

ligt in het prachtige, authentieke en pittoresque bergdorpje Abondance aan 

de voet van het grootste skigebied van Europa ‘LES PORTES DU SOLEIL’ met op 

de achtergrond de MONT BLANC.

Romex Investments B.V.
Röntgenlaan 37

2719 DX Zoetermeer
The Netherlands
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Interesse?
Wilt u investeren in hoogwaardig onroerend goed binnen de EU, genieten van onbezorgde 

zomer- én wintervakanties en tegelijk profiteren van een gezond rendement?

Neem dan contact op met Romex Investments B.V. Röntgenlaan 37, 2719 DX Zoetermeer

T +31 (0) 79 3615927 F +31 (0) 79 8900380  

Informatie en algemene voorwaarde op www.romex-investments.nl

Partners
• ZAO Expertise Comptable

• Architectenbureau R. Verspreeuwen Bvba

• Karo Baumangement, www.mika-planung.at

• TUI Nederland B.V., www.tui.nl

• Apartment Service Pühringer

• Masoner & Partners, www.masoner.at

Verhuur mogelijk door: 

Aan deze brochure en bouwbijlage kunnen geen rechten worden ontleend. Ofschoon deze brochure met grote zorg is samengesteld be-
houdt Romex Investments B.V. zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in constructies, maatvoeringen en kleurenschema’s van 
de aangeboden appartementen. De artist-impressies geven een indruk van het te realiseren appartementencomplex. Romex Investments 
B.V. is niet vergunningsplichtig met betrekking tot deze beleggingsobjecten en staat niet onder toezicht van de AFM.



Residence Zillertal
Gerlos, Oostenrijk: start bouw medio 2007, opgeleverd december 2008 

Gerlos Alpine Estate
Gerlos, Oostenrijk:  start bouw medio 2010, opgeleverd december 2010 

Gerlos Mountain Estate
Gerlos, Oostenrijk: start bouw medio 2011, opgeleverd december 2011

Mont Blanc Alpine Estate
La Chapelle d’Abondance, Frankrijk: start bouw medio 2011, opgeleverd december 2012

Kaprun Glacier Estate
Kaprun, Oostenrijk: start bouw medio 2012, oplevering medio 2013

Romex investments...      bouwt en heeft gebouwd.

k a p r u n  z e l l  a m  s e e

GLACIER ESTATE

m o n t  b l a n c

ALPINE ESTATE

ALPINE ESTATE
o o s t e n r i j k  -  a u s t r i a

g e r l o s

RESIDENCE ZILLERTAL
 gerlos

oostenrijk - austria


