
Vakantiehuis Campanula 2022

Week (wisseldag op zaterdag), Midweek/Weekend op aanvraag, minimaal 3 overnachtingen (wisseldag vrijdag en maandag)

Aankomstdag 16.00 uur/Vertrekdag 10.00 uur, variabel op aanvraag €

1 januari 1150

8 - 29 januari, 5, 12 februari 700

Voorjaarsvakantie/Carnaval 19, 26 februari alleen weekboekingen 950

5 - 26 maart, 2, 9 april 700

Pasen 15 april 1050

Paasweekend 15 tot 19 april 4 overnachtingen 750

Meivakantie 23, 30 april alleen weekboekingen 1050

7, 14 mei 800

Hemelvaart 21 mei 1050

28 mei 750

Pinksteren 4 juni 1050

Pinksterweekend 3 tot 7 juni 4 overnachtingen 750

Fronleichnam 11 juni 900

18 juni 900

Zomervakantie 25 juni - 10 september alleen weekboekingen 1250

10 september - 8 oktober 750

Herfstvakantie 15, 22 oktober alleen weekboekingen 1250

29 oktober - 17 december 700

Kerstvakantie 24, 31 december alleen weekboekingen 1250

Prijzen zijn INCLUSIEF 9% BTW, Reserveringskosten € 25 - EXCLUSIEF Verplichte Toeristenbelasting p.p. € 1,59 > 4 jaar en ouder*

VERPLICHTE KOSTEN EINDSCHOONMAAK per boeking 95

OPTIES KEUKENDOEKENPAKKET per boeking 2 keuken-, afdroog-, vaatdoeken, dweil 5

HANDDOEKENPAKKET p.p. per boeking 2 handdoeken en washandje 5

BEDLINNEN incl. opmaak-service. Indien u van deze optie gebruik 
maakt, ontvangt u bij een verblijf van min. 2 weken na 7 dagen 
kosteloos  verschoning

1-pers. (kinder-)dekbed p.p. 12,50

Hond per nacht (max. € 56) 8,00

BEDLINNEN excl. opmaak-service.   p.p. 8

Kinderbedje incl. dekbed en bedlinnen opmaakservice 15

Kinderbedje, kinderstoel, kinderbadje per st. 5
Kinderbox 15

Waarborgsom De waarborgsom of het restant daarvan wordt uiterlijk 7 dagen ná 
het vertrek teruggestort, mits uw rekeningnummer bij ons bekend 
is en door het aantal geboekte personen is bewoond, de 
accommodatie volgens de 'Schoonmaak Wegwijzer/Reinigungs 
Wegweiser' en schadevrij is achtergelaten.

200

Betalingsvoorwaarden*

Aanbetaling 50% < 7 dagen na boeking; na ontvangst is de boeking definitief.
Restbetaling 50% 60 dagen voor aankomstdatum

Bij boeking < 60 dgn dagen 100% per omgaande; na ontvangst is de boeking definitief.

Annuleringsvoorwaarden* Bij annulering betaalt de huurder een vergoeding aan de verhuurder. Deze bedraagt:
15% van de huurprijs > 3 mnd voor ingangsdatum            

50% van de huurprijs < 3-2 maanden voor ingangsdatum

75% van de huurprijs < 2-1 mnd voor ingangsdatum

100% van de huurprijs < 1 maand voor ingangsdatum

*Bij schriftelijke en/of email boeking verklaart Huurder hiermee akkoord te gaan. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN


