
Prijslijst huuraccommodaties 2023 

 
Voor alle huurwoningen geldt een minimale boeking van twee nachten, tijdens weekenden met 

feestdagen geldt een minimale boeking van drie nachten (16.02.-21.02./07.04.-10.04./28.04.-

01.05./18.05.-21.05./26.05.-29.05./08.06.-11.06.2023), behalve 1014 kan over het algemeen vanaf 

één nacht worden geboekt. 

 
Ankomst vanaf 15 uur, vertrek vóór 11 uur  23.12.22 - 08.01.23 09.01.23 - 30.03.23 

beddengoed en handdoeken     31.03.23 - 15.10.23 16.10.23 - 20.12.23 

beschikbaar voor 15 Euro / persoon   21.12.23 - 07.01.24 

 
Chalet (prijs per nacht)    50,00 €*   45,00 €* 

Nr. 1001, 1002, 1004 en 1005 

plus tarief per volwassene    10,00 €*     9,00 €* 

plus tarief per kind vanaf 3 tot 13 jaar     4,00 €*     3,00 €* 

plus tarief huisdieren (alleen in 1001)     5,00 €      5,00 € 

plus tarief schoonmaakkosten eenmalig   35,00 €    35,00 € 

 
Kleine chalet 1003 (prijs per nacht)   40,00 €*   35,00 €* 

Kleine huurappartement 1008 (prijs per nacht) 40,00 €*   35,00 €* 

plus tarief per volwassene    10,00 €*     9,00 €* 

plus tarief per kind vanaf 3 tot 13 jaar     4,00 €*     3,00 €* 

plus tarief huisdieren       5,00 €      5,00 € 

plus tarief schoonmaakkosten eenmalig   35,00 €    35,00 € 

 
Stacaravan met douche (prijs per nacht)  40,00 €*   35,00 €* 

Nr. 1006, 1007 en 1018 

Stacaravan zonder douche (prijs per nacht)  35,00 €*   30,00 €* 

Nr. 1009 en 1010 

Hetzinger Bauwagen 1015 (prijs per nacht)  35,00 €*   30,00 €* 

Onkel Tom´s Hütte 1014 (prijs per nacht)  30,00 €*   25,00 €* 

plus tarief per volwassene    10,00 €*     9,00 €* 

plus tarief per kind vanaf 3 tot 13 jaar     4,00 €*     3,00 €* 

plus tarief huisdieren (in 1007, 1010, 1014, 1015 en 1018)   5,00 €      5,00 € 

plus tarief schoonmaakkosten eenmalig   35,00 €    35,00 € 

plus tarief schoonmaakkosten eenmalig en 1014  20,00 €    20,00 € 

 
Kampeervat (prijs per nacht voor 2 volwassenen incl. beddengoed) 

Vat 1011 op de terras     59,00 €*   49,00 €* 

Vatten 1012, 1013 en 1017 an de roer   69,00 €*   59,00 €* 

plus tarief per volwassene (bij meer dan 2 personen) 10,00 €*       9,00 €* 

kinderen         4,00 €*     3,00 €* 

plus electriciteitskosten per KWH     0,70 €  

plus tarief schoonmaakkosten eenmalig   20,00 €    20,00 € 

geen hiusdieren en de vaten 

 

*plus 5% overnachtingsbelasting   prijzen zijn onder voorbehoud. 

vanaf 7 nachten 10% korting op personentarief  Zie apart pagina voor 

reserveringsvoorwaarden. 


