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Prijslijst verhuur vakantie boerderij-woning

Voorseizoen:Maanden September t/m Juni behalve Paas- Pinkster- Kerst- en Hemelvaartweekend, de Mei, de voorjaars en Herfstvakantie

Prijs weekend vrij 15.00 uur  t/m ma 12.00 uur           230,00€             t/m 6 pers. 17,50€               voor ieder persoon extra

Prijs midweek  ma 15.00 uur t/m vrij 12.00 uur        210,00€             t/m 6 pers. 17,50€               voor ieder persoon extra

Prijs week vrij/ma 15.00 uur t/m vrij/ma 12.00 uur               390,00€             t/m 6 pers. 35,00€               voor ieder persoon extra

Hoogseizoen: Maanden Juli en Augustus inclusief Paas- Pinkster- Kerst- en Hemelvaartweekend, de Mei, de voorjaars en Herfstvakantie

Prijs weekend vrij 15.00 uur t/m ma 12.00 uur           290,00€             t/m 6 pers. 22,50€               voor ieder persoon extra

Prijs midweek ma 15.00 uur t/m vrij 12.00 uur          300,00€             t/m 6 pers. 22,50€               voor ieder persoon extra

Prijs week vrij/ma 15.00 uur t/m vrij/ma 12.00 uur               500,00€             t/m 6 pers. 45,00€               voor ieder persoon extra

Prijzen zijn incl. b.t.w. en excl. € 1,10 toeristen belasting p.p.p.n..

Bij vertrek het huis bezemschoon achter laten. Beddegoed afhalen en afval in de grijze/groene container. Kranten en glas appart. 

Prijzen zijn excl. schoonmaak kosten. 1 t/m 3 pers. 4 t/m 6 pers 7 t/m 10

Schoonmaakkosten 27,50€               32,50€             37,50€               

Beddegoed en droogdoeken (bedden opgemaakt) € 7,50 pp/week € 7,50 pp/week € 7,50 pp/week of per verstrekking

Aanwezig in het huis per overnachting per weekend per midweek per week

Badhandoek per persoon 1 2 2 4

Hand- en theedoek 1 2 2 3

Beddegoed incl linnen 1 1 1 1

Aanbetaling € 100,00. Te betalen binnen 2 weken na ontvangst van de schriftelijke bevestiging anders vervalt de reservering.

Vakantiewoning voor ca 8 personen Indeling kamer, keuken, douche+wc, wc, 1 slaapkamer beneden en 2 boven, tuin en speeltuin 

De prijzen gelden voor het jaar 2016 en 2017 (per 1-5-2016)

In de maanden juli en augustus alleen per week te huur


