
PRIJSLIJST SEIZOEN 2021  

(2-persoonsappartement)  

  

  

  

periode  week  midweek  weekend  

November/december   

(26 okt. - 18 dec. 2020)  250,-  140,-  150,-  

Kerstvakantie 2020  

(18 dec.  - 4 jan.2021)  480,-  260,-  260,-  

Januari  

(4 jan. - 12 feb.)  250,-  140,-   150,-  

Krokusvakantie  

(12 feb. - 1 mrt.)  300,-  160,-  180,-  

Maart  

(1 mrt. - 2 april)  280,-  150,-  160,-  

Paasweekend  

(2 april - 5 april)      240,-  

April  

(5 april. - 30 april)  320,-  160,-  180,-  

Meivakantie  

(30 april - 17 mei)  470,-  250,-  240,-  

Mei  

(17 mei – 21 mei)    190,-    

Pinksterweekend  

(21 mei - 24 mei)      260,-  

Juni  

(24 mei - 9 juli)  360,-  200,-  220,-  

Zomervakantie  

(9 juli - 6 sept.)  490,-  280,-  260,-  

September  

(6 sept.. - 20 sept.)  360,-  200,-  220,-  

Oktober  

(20 sept. - 15 okt.)  320,-  160,-  180,-  

Herfstvakantie  

(15 okt. - 1 nov..)  470,-  250,-  240,-  

November/december  

(1 nov.. - 24 dec.)  250,-  150,-  160,-  

Kerstvakantie 2021  

(24 dec. - 10 jan. 2022)  490,-  270,-  270,-  

  

  

Midweek:  Periode van maandag tot vrijdag (4 overnachtingen)  

Weekend:  Periode van vrijdag tot maandag (3 overnachtingen)  



PRIJSLIJST SEIZOEN 2021  

(4-persoonsappartement)  

  

  

   

periode  week  midweek  weekend  

November/december   

(26 okt. -18 dec. 2020)  340,-  180,-  190,-  

Kerstvakantie 2020  

(18 dec. - 4 jan.2021)  550,-  300,-  300,-  

Januari  

(4 jan. - 12 feb.)  340,-  180,-   190,-  

Krokusvakantie  

(12 feb. - 1 mrt.)  390,-  200,-  220,-  

Maart  

(1 mrt. - 2 april)  370,-  190,-  200,-  

Paasweekend  

(2 april. - 5 april)      290,-  

April  

(5 april - 30 april)  410,-  200,-  220,-  

Meivakantie  

(30 april - 17 mei)  560,-  300,-  280,-  

Mei  

(17 mei – 21 mei)    220,-    

Pinksterweekend  

(21 mei – 24 mei)      310,-  

Juni  

(24 mei - 9 juli)  450,-  230,-  260,-  

Zomervakantie  

(9 juli - 6 sept.)  600,-  320,-  300,-  

September  

(6 sept.. - 20 sept.)  450,-  240,-  260,-  

Oktober  

(20 sept. - 15 okt.)  410,-  200,-  220,-  

Herfstvakantie  

(15 okt. - 1 nov..)  560,-  300,-  280,-  

November/december  

(1 nov.. - 24 dec.)  350,-  190-  200,-  

Kerstvakantie 2021  

(24 dec. - 10 jan. 2022)  560,-  310,-  310,-  

  

  

Midweek:  Periode van maandag tot vrijdag (4 overnachtingen)  

Weekend:  Periode van vrijdag tot maandag (3 overnachtingen)  



  

  

  

Algemenen informatie:  
  
 De huurprijs is exclusief toeristenbelasting van € 1,80 per persoon per nacht.  

 Per boeking wordt een borg van € 50,- in rekening gebracht, bij correcte oplevering wordt deze borg binnen 

14 dagen na vertrek weer teruggestort op uw bankrekening 

     De huurprijs is inclusief linnengoed, handdoeken en keukenlinnen.  

 De bedden zijn reeds door ons opgemaakt voor u bij aankomst.  

 De wisseldagen zijn bij voorkeur op vrijdag en maandag, wilt u afwijken van deze dagen dan kunt u het 

beste telefonisch of per mail contact met ons opnemen om te zien of dit mogelijk is.  

 U kunt het appartement betrekken op de dag van aankomst vanaf 13.30 uur en u dient het appartement vrij 

te geven uiterlijk om 10.00 uur op de dag van vertrek, wilt u eerder komen dan wel later weggaan, dan kunt 

u uw bagage bij ons achterlaten.  

 Tegen een vergoeding van € 6,- per nacht kunt u gebruik maken van een kinderbedje en kinderstoel, gaarne 

vroegtijdig reserveren.  

 Huisdieren zijn toegestaan, mits zij nooit alleen worden achtergelaten in het appartement, voor een huisdier 

wordt eenmalig een bedrag van € 15,- in rekening gebracht.   

 Schoonmaken. Wij gaan er van uit dat u het appartement zelf schoonmaakt, wilt u dit door ons laten doen 

dan zijn de kosten € 40,- voor het 4-persoonsappartement en € 30,- voor het 2-persoonsappartement.  

  


