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Verwerkelijk uw droom in Kandersteg!

• Door de uitgekiende ligging bieden de woningen een prachtig uitzicht op de bergen rondom 
Kandersteg, het decor is ronduit adembenemend en overweldigend!

• Door de ideale ligging ten opzichte van de zon bieden de woningen binnen project 
Kandersteg een maximaal aantal zonuren.

• Naast de hoogwaardige bouwkwaliteit en haar prachtige modern/traditionele Zwitserse 
uiterlijk, passen de woningen perfect in Kandersteg en haar omgeving.
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Kandersteg
Kandersteg is gelegen op 1200 meter boven zeespiegel aan het einde van het Kanderdal in het 
hart van de Alpen. Het heeft een fantastisch uitzicht op het Blümlisalpmassief. Het heeft met z'n 
houten chalets z'n dorpskarakter behouden en is s'zomers een uitgesproken wandelparadijs en 
in de winter staat de skisport op de voorgrond. De wonderschone omgeving van de 
Oeschinensee en het Gasterntal zijn onderdeel van het Unesco werelderfgoed Schweizer Alpen 
Jungfrau-Aletsch. Kandersteg heeft 1300 inwoners. Met zijn 134 km2 is het de viergrootste
gemeente van het kanton Bern.

De bouw van de Lötschbergtunnel en daarmee de aansluiting op het treinvervoer heeft het 
toerisme bevordert. In Kandersteg kan men het gehele jaar verblijven, er zijn hotels, goede 
restaurants, vakantiewoningen, een camping en het heeft een internationaal padvinderscentrum. 
Beroemde bergen zijn de Blüemlisalp en de Doldenhorn. Verder heeft de omgeving goed 
verzorgde wandelwegen, een spectaculaire klimwand en zeer afwisselende mountainbikeroutes. 
Hier kan men zeer nabij de imposante Berner Alpen beleven. 

Verdere uitstapjes zijn de Oeschinensee, het Gasterntal, de Allmenalp en de Gemmipas. 
Uiteraard kan men hier in de winter genieten van de sneeuw. Het heeft een omvangrijk 
wandelgebied, één van de grootsten langlaufloipes van Zwitserland, sneeuwschoentrails, 
ijsbanen en een familievriendelijk skigebied. Voor de echte skiliefhebber ligt het gerenommeerde 
Adelboden met haar 205 km aan pistes om de hoek. Rust en veel frisse lucht is hier het gehele 
jaar door te vinden.  
In de zomer is er de keuze tussen bergwandelroutes in verschillende moeilijkheidsgraad   
avonturen te beleven aan de klimmuur of in het bergbeklimmen. Rust en veel frisse lucht vindt u 
ook aan de Blausee, in Reichenbach en in het idyllische Kiental.  
Kandersteg is met het openbaar vervoer en met eigen vervoer snel bereikbaar.

Winkels 800 meter
Diverse scholen 1000 meter
Openbaar vervoer 75 meter
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Skien in Kandersteg
• Het skigebied van Kandersteg (10 km) is uitermate geschikt voor gezinnen. Ten oosten van 

het dorp ligt het gebied Oeschinen. De kleintjes kunnen hier leren skiën in het “Oeschiland” en 
voor de oudere kids is er een funpark. Aan de andere kant van Kandersteg is het skigebied 
Sunnbüel bereikbaar via een gondel. De pistes zijn geschikt voor beginners en lichtgevorderde 
skiërs, zij kunnen hier perfect oefenen. De ligging van Kandersteg is ideaal en het gebied is 
eenvoudig te bereiken.  

• Met een dikke 200 kilometer aan pistes en ruim 50 liften is het skigebied van Adelboden –
Frutigen – Lenk aantrekkelijk voor wintersporters van elk niveau. De Engelsen ontdekten 
Adelboden al begin vorige eeuw, maar de tijd heeft er gelukkig niet stilgestaan. Een modern 
liftensysteem en gevarieerd aanbod aan pistes zorgt ervoor dat zelfs de verwende 
wintersporter het hier naar z’n zin heeft. Door de hoge ligging van het skigebied van 
Adelboden – Frutigen – Lenk kun je hier tot ver in het voorjaar skiën.
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Basisgegevens Project

• Adres Äussere Dorfstrasse 170, 3718 Kandersteg
• Type vergunning  24 eenheden: permanent of tweede woning
• Aantal kamers 3.5
• Aantal slaapkamers 2
• Oppervlakte woning 69 m2 - 101 m2
• Status Nieuw
• Koopprijs: Chf 450.000,00 tot chf 605.000,00
• Parkeerplaats: Chf 30.000,00 
• Inrichting: Royale kelder inclusief

Lift aanwezig
6 wooneenheden in gebouw
1 balkon
1 parkeerplaats
Vloerverwarming
Minergiebouw
Was- en droogruimte
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Uitrusting

• Algemeen: Royale kelder inclusief
Lift aanwezig
6 wooneenheden in gebouw
1 balkon
1 parkeerplaats
Vloerverwarming
Minergiebouw
Was- en droogruimte

• Alle woningen zijn comfortabel ingericht en beschikken over kwalitatief hoogwaardige plavuizen 
en parket, evenals een inbouwkeuken en een gelijkvloers douchesystemen.

• Het terrein buiten is bijzonder mooi aangelegd met stenen, bomen en struiken, alsook met gras-
en rotspartijen.

• Voor de warmtelevering is een contract afgesloten met de BKW. (BKW is eigenaar van de 
verwarming en zal rechtstreeks afrekenen met de eigenaar).
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Plattegronden
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OVER FIRST.
Als u een (tweede) woning in Zwitserland wilt aankopen, verkopen of zelf een 
project wilt ontwikkelen dan is FIRST. uw partner.
FIRST. is gespecialiseerd om het voor niet-Zwitsers ingezeten mogelijk te 
maken een tweede woning te bezitten in Zwitserland. Tevens is FIRST. ook 
een leidende partner wanneer het gaat om het ontwikkelen van totaalprojecten 
zoals luxe vakantieresorts en hotels.

Contact

CH
Seestrasse 7
3855 Brienz
T. +41 (0)33 951 03 02

NL
Ondernemingsweg248-252
1422 DZ Uithoorn 
T. +31 (0)20 331 67 03
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