Landgoed Overbetuwe
Uilenburgsestraat 3
6666 LA HETEREN
(0031)026-474 22 33
e-mail: info@campingoverbetuwe.nl
www.landgoedoverbetuwe.nl

PRIJSLIJST VERHUUR Studio 2018
Studio voor maximaal 4 personen: 1 slaapkamer met 2 stapelbedden,
kleine kamer/keuken (eenvoudig) met eettafel en 4 stoelen, koelkast, 2 pits kookplaat,
waterkoker en keuken inventaris, badkamer met douche, wastafel en toilet.
Huurprijs:
Week 3-4 personen
Weekend 3-4 personen
Midweek 3-4 personen
Nacht huur 3-4 personen
Week 1-2 personen
Weekend 1-2 personen
Midweek 1-2 personen
Nacht huur

€ 440,00 (zaterdag - zaterdag) 7 nachten
€ 195,00 (vrijdag - maandag) 3 nachten
€ 260,00 (maandag - vrijdag) 4 nachten
€ 75,00
€ 360,00 (zaterdag - zaterdag) 7 nachten
€ 175,00 (vrijdag – maandag) 3 nachten
€ 220,00 (maandag – vrijdag) 4 nachten
€ 60,00 (1-2 personen)

Eindschoonmaak
€ 40,00
Huur beddengoed (sloop, onderlaken, dekbedhoes)
€ 10,00 per set
Borg
€ 50,00
de
Extra korting bij langere huur: 2 week 10%
3de week en verder 15%
De huurprijs is inclusief gebruik van gas, water en elektra, maar exclusief, eindschoonmaak
en huur beddengoed (geen dekbedden aanwezig). 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.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud en inclusief BTW.

