
Prijslijst 2018

Bungalow 31 week mid/weekend

Datum        

5/1- 28/1 420 320

            6/2-30/3 460 360

(weekend 4 nachten) 30/3-5/4 700 540

06/4-13/4 695 460

13/4-20/4 745 495

20/4-27/4 695 460

27/4-4/5 745 495

4/5-9/5 695 460

(weekend 4 nachten) 9/5-22/5 745 560

22/5-13/7 695 460

  13/7-20/7 745 480

20/7-24/8 825 600

24/8-31/8 745 480

31/8-21/9 695 460

21/9-12/10 575 395

12/10-29/10 695 460

29/10-16/11 460 360

16/11-21/12 495 380

21/12-06/01 825 725

Eindreiniging: 75 65

Meerdere/mindere personen op aanvraag!

Bijkomende kosten:

Toeristenbelasting p.p.p.n. vanaf 6 jaar € 1,40

Energiekosten p.d. mei t/m sept. € 8,00

okt. en april € 10,00

nov. t/m maart € 15,00

Optioneel:

Dekbedovertrek p/st 1 persoons € 7,00

2 persoons € 9,00

Opmaak bedden p.st. € 3,00

Kinderstoel p/st € 7,00

Kinderbed p/st € 7,00 Annuleringsregeling*

Huisdieren NIET TOEGESTAAN!! 5,5% van huursom, € 4,50 kosten,21% ass. belasting

Week: van vrijdagmiddag tot vrijdagmorgen Midweek van maandagmiddag tot vrijdagmorgen

Weekend: van vrijdagmiddag tot maandagmorgen Lang weekend: 4 nachten

8 personen

De vakantiebungalow is voorzien van: woonkamer (met vrij uitzicht en tuindeur naar terras) kompleet ingerichte keuken 
met vaatwasmachine, bakoven, magnetron, koelkast met vriesvak, serviesgoed, bestek etc., hal, toilet, badkamer met 
douche en toilet,  4 slaapkamers met 2 enkele (verschuifbare) bedden waarvan twee met toiletmeubels. Verder zijn 
aanwezig: dekbedden en kussens, stofzuiger, CV,  kleuren TV met digitale schotelantenne en CD-Cassette-Radio. Bij de 
bungalow is een tuin met ligweide, terras met tuinmeubels, enkele  parkeerplaatsen, alsmede wasmachine en elektrische 
barbecue in berging. 
  

*Indien de huurder gebruik maakt van de annuleringsregeling heeft de huurder recht op terugbetaling van het reeds betaalde hu urbedrag, indien huurder de huurovereenkomst voortijdig  wenst te beëindigen  ingevolge 
overlijden, ernstig acute ziekte of ernstig ongevalletsel van huurder of diens gezinsleden, ontstaan na aangaan van de huurov ereenkomst tot aan de  datum van aankomst. Deze omstandigheden dienen middels een bewijs 

aangetoond te worden.  


