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Tarieven verhuur studio (Tiny House) 2023 
 
Studio (Tiny House) 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;  zaterdag-zaterdag, 7 nachten    €  500,00 
Weekend;  vrijdag-maandag, 3 nachten     €  230,00 
Midweek;  maandag-vrijdag, 4 nachten     €  305,00 
1 Nacht          €    85,00 
Toeristenbelasting             pro memorie 
Hond per nacht        €      5,00 
Belasting/milieu                                                                      €      9,00 p.p.p.w. 
Eindschoonmaak         €    35,00 
Eindschoonmaak (met huisdieren)       €    55,00 
Servicepakket         €      4,00 
Huur lakenpakket (sloop, onderlaken, slaapzak) voor 1 persson  €    15,00 per set 
Bijzettent per nacht        €      6,00 
Borg           €  150,00 
 
De huurprijs geldt voor max. 4 personen en 1 personenwagen en is inclusief gebruik van 
gas, water en elektra, exclusief eindschoonmaak en huur beddengoed (geen dekbedden 
aanwezig). Aankomst is vanaf 14.00 uur en vertrek voor 11.00 uur. Het gehuurde dient, als u 
de eindschoonmaak uit handen geeft, opgeruimd en bezemschoon te zijn, de koelkast voor 
vertrek leeg en schoon en de inventaris schoon (zo nodig aanvullen). 
  
Als u ervoor kiest om de eindschoonmaak zelf te doen, moet het object geheel 
schoongemaakt zijn bij vertrek. Indien de eindschoonmaak niet voldoet, volgt een 
rekening van € 85,00 (€ 115,00 huisdier). Tarieven zijn inclusief BTW en bij vooruitbetaling. 
 
Camping Overbetuwe is een kleinschalige, gastvrije en autovrije camping, gelegen in de 
Betuwe op een prachtig groen landgoed met visvijver. Het terrein is omgeven door 
natuurlijke bossen, boomgaarden en landerijen. De Overbetuwe is genieten van rust, ruimte 
en natuur en een ideaal uitgangspunt voor diverse fietsroutes om de Betuwe en de Veluwe 
te verkennen. Ook aan te bevelen is o.a. een bezoek aan Kasteel Doorwerth, Wijnmuseum 
en Burger’s Zoo en de steden Arnhem en Nijmegen. Heteren beschikt over het 
recreatiegebied “de Randwijkse Waarden”, een prachtig uiterwaardengebied met zwem-, vis- 
en wandelfaciliteiten. 
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