Prijslijst huuraccommodaties 2020
Voor alle huuraccommodaties geldt een boeking van tenminste 2 overnachtingen; tijdens
weekenden feestdagen geldt een boeking van tenminste 3 overnachtingen.
(21.2.-24.2./10.4.-13.4./21.5.-24.5../29.5.-1.6./11.6..-14.6.)
21.12. – 06.01.
07.01. - 31.03.
Ankomst vanaf 13 uur,vertrek vóór 11 uur
01.04. – 27.10.
28.10. – 20.12.
Beddengoed en handdoeken op verzoek tegen betaling van
8,00 €

per persoon

Stacaravan (prijs per nacht)
Nr.:1001,1002,1004,1005
Excl. tarief per volwassene**
Excl.tarief per kind tot 13 jaar**
Excl.tarief huisdieren ( alleen in 1001)
Kinderen tot 2 jaar gratis
Excl.schoonmaakkosten (eenmalig)

Kleine stacaravan (prijs per nacht)
Nr.:1003
Excl. tarief per volwassene **
Excl.tarief per kind tot 13 jaar **
Excl.tarief huisdieren
Kinderen tot 2 jaar gratis
Excl.schoonmaakkosten (eenmalig)

45,00 €*

40,00 €*

6,00 €*
3,00 €*
5,00 €

6,00 €*
3,00 €*
5,00 €

25,00 €

25,00 €

35,00 €*

30,00 €*

6,00 €*
3,00 €*
5,00 €

6,00 €*
3,00 €*
5,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €*
35,00 €*
6,00 €*
3,00 €*
5,00 €

20,00 €*
30,00 €*
6,00 €*
3,00 €*
5,00 €

25,00 €

25,00 €

Caravan (prijs per nacht)
Caravan Nr.:1009,1010
Caravan met douche Nr.: 1006, 1007
Excl. tarief per volwassene **
Excl.tarief per kind tot 13 jaar **
Excl.tarief huisdieren ( alleen in 1007,1010)
Kinderen tot 2 jaar gratis
Excl.schoonmaakkosten (eenmalig)

* excl. 5% toeristenbelasting
Prijswijzigingen voorbehouden
**Vanaf 7 overnachtingen een korting van 10% op tarief personen.
Reserveringsvoorwaarden.
Bij een reservering vragen wij een aanbetaling. Deze wordt bij aankomst geheel verrekend. De hoogte
van de aanbetaling bedraagt voor standplaatsen 20 € resp. 50 € tijdens vakantie en feestdagen; voor
huuraccommodaties bedraagt de aanbetaling 50 € resp. 100 € tijdens vakantie en feestdagen. De
betaling dient 14 dagen na reservering te zijn voldaan. Is de aanbetaling niet binnen genoemde
termijn bijgeschreven, dan vervalt de reservering. De aankomst- en vertrekdatum zijn bindend en
worden dusdanig op de rekening vermeld.
Ingeval u -zonder ons te informeren- niet op de gereserveerde datum aankomt, dan vervalt de
volgende dag de reservering van de standplaats zonder enige vorm van schadevergoeding.
Annulering als aanbetaling heeft plaatsgevonden (schriftelijk):
- Bij annulering worden altijd administratiekosten ad 5 € in rekening gebracht..
- tot 21 dagen vóór aankomstdatum wordt de aanbetaling teruggestort minus 5 € administratiekosten.
- tot 14 dagen vóór aankomstdatum blijft de aanbetaling gehandhaafd minus 5 € administratiekosten
voor een verblijf in hetzelfde kalenderjaar. - bij latere annulering vindt geen teruggave van de
aanbetaling plaats.

