Tarieven 2020/2021
Groepsaccommodatie 16-18 personen
Laagseizoen oktober t/m maart
Hoogseizoen april t/m september

Tarieven feestdagen 2020

Weekend
Van vrijdag 15.00 uur
t/m zondag 17.00 uur

Lang weekend
Van vrijdag 15.00 uur
t/m maandag 11.00 uur

€ 920

€ 1.050

€ 1.150

€ 1.280

€

Kerst >> do. 24 december (15.00 uur) tot en met zo. 27 december (11.00 uur)

€ 1.450

nog beschikbaar!

Oud & Nieuw >> wo. 30 december (15.00 uur) tot en met zo. 3 januari (11.00 uur)

€ 1.750

nog beschikbaar!

Tarieven feestdagen 2021

€

Pasen >> vr. 2 april (15.00) uur tot en met di. 6 april (11.00 uur )

€ 1.925

Hemelvaart >> wo. 12 mei (15.00 uur) tot en met zo. 16 mei (17.00 uur)

€ 2.050

Pinkster >> vr. 21 mei (15.00 uur) tot en met di. 25 mei (11.00 uur)

€ 1.925

Kerst >> do. 24 december (15.00) uur tot en met ma. 27 december (11.00 uur)

€ 1.650

Oud & Nieuw >> wo. 30 december (15.00 uur) tot en met ma. 3 januari (11.00 uur)

€ 1.995

Tarieven zijn inclusief
Gebruik Groepsaccommodatie t/m 16 personen
Gebruik kinderbedje (1x) en kinderstoelen (2x)
Gebruik gas/water/elektra
2,5 % toersitenbelasting
9 % BTW
Tarieven zijn exclusief
Borg á € 150,00 (teruggestort binnen 2 weken)
Eindschoonmaak á € 125,00
Huur linnengoed (optioneel)
Huurprijzen linnengoed
Bedlinnen (1 of 2 persoons) = € 7,50 per set
Keukenlinnen = € 3,50 per set
Badlinnen = € 4,00 per set
Goed om te weten:
De Groepsaccommodatie is niet geschikt voor
studenten of jeugdgroepen onder de 30 jaar.
Uitsluitend geschikt voor families en
vriendengroepen boven de 30 jaar.
Wilt u een afwijkende periode reserveren of heeft u
specifieke wensen, vraag dan een prijsopgave aan.
Het is mogelijk om tegen een kleine meerprijs van 50 euro per nacht
de naastgelegen 2 persoons studio erbij te boeken. Erg geschikt voor
als er bijvoorbeeld grootouders meegaan. Ze hebben dan een eigen
plekje om zich even terug te trekken uit de drukte.

