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PRIJSLIJST VERHUUR 2018
Bungalow voor maximaal 4 personen: 3 slaapkamers, waarvan 2 kamers met een een
persoonsbed en 1 kamer met een twee persoonsbed,
woonkamer/openkeuken met afwasmachine, badkamer met ligbad, wastafel en toilet. Dit
betreft een stenen bungalow met een groot terras en schuur, gelegen in de buurt van diverse
recreatie voorzieningen.
Huurprijs € 775,00 per week (zaterdag - zaterdag 11.00 uur) 7 nachten
Weekend € 400,00 (vrijdag - maandag 11.00 uur) 3 nachten
Midweek € 475,00 (maandag - vrijdag 11.00 uur) 4 nachten
Nacht huur € 130,00
Extra persoon € 10,00 per dag
Chalet voor maximaal 4 personen: 2 slaapkamers, waarvan een met een tweepersoons bed,
woonkamer met openkeuken, badkamer met douche, wastafel en toilet. Het chalet ligt aan een
groot gras- speelveld met uitzicht op het speeltuintje en in de buurt van diverse recreatie
voorzieningen.
Huurprijs € 475,00 per week (zaterdag - zaterdag 11.00 uur) 7 nachten
Weekend € 255,00 (vrijdag - maandag 11.00 uur) 3 nachten
Midweek € 330,00 (maandag - vrijdag 11.00 uur) 4 nachten
Nacht huur € 100,00
Extra persoon € 10,00 per dag
Belasting/milieu
€ 7,50 p.p.p.w.
Eindschoonmaak
€ 40,00
Huur beddengoed
€ 10,00 per set
Borg
€ 50,00
Korting bij langere huur: 2de week 10%
3de week en verder 15%
De huurprijs is inclusief gebruik van gas, water en elektra, maar exclusief belasting/milieu,
eindschoonmaak en huur beddengoed. Huisdieren zijn in enkele objecten toegestaan. De dag
van aankomst bent u vanaf 14.00 uur van harte welkom. Op de dag van vertrek graag voor
11.00 uur de sleutel en het huisvuil afgeven bij de receptie, het gehuurde dient, indien u de
eindschoonmaak uit handen geeft, opgeruimd en bezemschoon achter gelaten te zijn, de
koelkast voor vertrek ontdooien en de inventaris schoon achter laten (eventueel aanvullen),
uw beddengoed opgevouwen in de douche ruimte leggen. Als u ervoor kiest om de
eindschoonmaak zelf te doen moet het object geheel schoongemaakt zijn bij vertrek.
Ook is de Overbetuwe genieten van Rust, Ruimte en Natuur en een ideaal uitgangspunt
voor diverse fietsroutes om de Betuwe en de Veluwe te verkennen. Wat ook aan te
bevelen is, is een bezoek aan het kasteel, wijnmuseum en Burger’s Zoo met zijn ocean te
brengen.
Ons terrein is autovrij, wijzigingen onder voorbehoud.
Huisdieren zijn in sommige objecten toegestaan, de eindschoonmaakkosten zijn dan € 75,00.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud en inclusief BTW.

