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6666 LA Heteren
(0031)026-474 22 33
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www.landgoedoverbetuwe.nl

Tarief 2018
De Nederlandse standaardhut is een solide huisje van eersteklas hout
met een oppervlakte van ruim 12 m2.
In de hut treft u aan:
· Twee stapelbedden met matras, kussen en bovenbed beveiliging. Dus slaapgelegenheid voor
maximaal 4 personen (evt. 5de persoon zelf voorzieningen meenemen)
· Eettafel met 4 stoelen
· Tweepits gasstel, aangesloten op een gasfles
· Lichtpunt en wandcontactdoos
· Stoffer en blik, emmer, dweil, bezem, afwasteiltje, 4 kleerhaken en een waslijn
· Jerrycan
· Afvalemmer
Trekkershut per nacht 2 personen
€ 40,Trekkershut per nacht 3 tot 4 personen € 45,- extra persoon (5de) € 5,- per nacht
Pannenset per nacht
€ 5,Verwarming per nacht
€ 5,Hond per nacht
€ 4,Service pakket
€ 3,Aankomst na 14.00 uur en vertrek voor 11.00 uur, de hut moet schoon worden achter gelaten.
De Nederlandse comforthut is een solide huisje van eerste klas hout met een oppervlakte van
ongeveer 29 m2.
In de hut treft u aan:
· Kamer met twee banken en een eettafel, twee krukjes, volledig ingerichte open keuken met
koelkast, fluitketel en filterkoffiezet apparaat
· Gaskachel
· Diverse lichtpunten en wandcontact dozen
· Badkamer met toilet en wastafel, warm- en koud water
· Twee slaapkamers: 4 een pers. bedden met matras en kussen waarvan een slaapkamer met
hang/legkast (evt. 5de persoon zelf voorzieningen meenemen)
· Stoffer en blik, mopstel, bezem, stofzuiger en een wasrekje
· Afval emmer
Comforthut per nacht 2 personen
€ 60,Comforthut per nacht 3 tot 4 personen € 75,- Extra persoon (5de) € 7,- per nacht
Hond per nacht
€ 4,Service pakket
€ 3,Aankomst na 14.00 uur en vertrek voor 11.00 uur, de hut moet schoon worden achter gelaten.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud en inclusief BTW.
Voor algemene informatie over de trekkershutten kunt u de site www.trekkershutten.nl raadplegen.
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