Zaterdag Zaterdag

Vakantie/feestdagen

21.12.

4.1.2020

Kerstvakantie D
23.12.-6.1.2020
Kerstvakantie NL
21.12.-5.1.2020

€ 80
Per dag

4.1.

15.2.

6.1. Drie Koningen

€ 199

15.2.

7.3.

2.3.-5.3. Carnaval
voorjaarsvakantie NL
15.2.-23.2.. noord
22.2.-1.3. zuid/midden

7.3.

4.4.

4.4.

18.4.

18.4.

30.5.

27.6.

30.5.

27.6.

8.8.

Huurprijs 2020
per week

€ 279

€ 359
6.4.-18.4. paasvakantie D
10.4. goede vrijdag
12.4. paaszondag
13.4. paasmaandag
27.4. Koningsdag NL
25.4. – 3.5. Meivakantie NL
27.4. Koningsdag NL
5.5. bevrijdingsdag
21.5. hemelvaartsdag
31.5. pinksteren (zondag)
1.6. pinksteren (maandag)
20.6. Fronleichnam D

€ 499

€ 479

€ 569

zomervakantie D
29.6.-11.8. NRW
11.7.-23.8. NL zuid
4.7.-16.8. NL noord
18.7.-30.8. NL midden

€ 799

11.7.-23.8. NL zuid
4.7.-16.8. NL noord
18.7.-30.8. NL midden

€ 659

8.8.

29.8.

29.8.

12.9.

€ 599

12.9.

10.10.

€ 499

10.10.

24.10

herfstvakantie NL
17.10.-25.10. zuid/midden NL
10.10.-18.10. noord NL
Herfstvakantie D
12.10.-24.10.NRW

24.10.

19.12.

Sinterklaas 5.12.
Nikolaus D 6.12.

19.12.

2.1.2021

Kerstvakantie
12.12.-3.1.2021 NL
Kerstvakantie D
23.12.-6.1.2020

€ 539

€ 279

€ 85 per dag

BUNGALOWPARK DE HAERDE
Straat
woonplaats
telefoon
Fax
e-mail
website

: Kuyerdamseweg 17
: 4323 LA Ellemeet
: 0111 - 671479
: 0111 - 672593
: info@dehaerde.nl
: www.dehaerde.nl

kantoortijden:

9-12 uur en 14-16 uur maandag t/m zaterdag
Woensdagmiddag en zondag gesloten

HEEFT U VRAGEN OVER HET PARK?

Informatie en foto’s vindt u op onze internetsite. Heeft u nog meer vragen? Dan kunt u ons altijd via mail of
telefonisch tijdens kantoortijden bereiken.
Ons tennisveld is vernieuwd, wij hebben nu ook een jeu de boules baan. Hier kunt u gratis gebruik van
maken. Verder is er een gratis HOTSPOT in de nabijheid van de receptie. In de meeste bungalows hebben de
eigenaren zelf ook gratis wifi. Graag bij uw boeking hiernaar vragen, als u dit wenst.

Prijs en bijkomende kosten

Huurprijs per week staat vermeld in de bijgevoegde tabel. Het huurtarief per dag/nacht:
weekprijs delen door 7 en multipliceren met de gewenste nachten. Minimum nachten zijn 3.
-

administratiekosten
€ 30
hond
€ 20 per week voor
schoonmaak
€ 65, met hond € 70 (grote bungalows 112/113 plus € 5)
toeristenbelasting 2020
€ 1.50 p.n. p.p.
gas- en stroomkosten na verbruik ( gas € 0.90 p/m³, stroom € 0.50 p/kWh)
(gas-en stroomkosten zijn van 27.6.-11.8. inclusieve)

Extra´s die te boeken zijn:
Fiets, e-bike, aanhanger voor uw kind of hond. Prijzen op www.fixabike.nl .
beddengoed
€ 20,00 per set
handdoek
€ 5,00 per stuk
beddengoed plus 2 handdoeken
€ 25.00 per set
campingbedje
€ 15,00 per week
kinderstoel
€ 5,00 per week
Bolderwagens zijn er niet meer in de verhuur.

U WILT BOEKEN?

Boeken kunt u ons altijd door middel van e-mail (info@dehaerde.nl) of via onze internetsite
(www.dehaerde.nl). Vanaf december hebben wij een nieuwe website .
Tijdens kantoortijden kunt u natuurlijk ook telefonisch boeken; telnr. 0111-671479

VRAGEN OVER AANKOMST EN VERTREK?

Wisseldag in het hoogseizoen: Zaterdag
Wisseldag in het laagseizoen: variabel, wel graag op zaterdag
Aankomsttijd: 14.00-16.00 uur; hoogseizoen op zaterdag 14.00-16.00 uur.
Vertrektijd: ca. 10.00 uur, in het hoogseizoen variabel.
Het is mogelijk lange weekeinden of korte weken te boeken. Dit kan alleen buiten het seizoen.
In het hoogseizoen alleen per week .
Als u aan andere aankomst-/vertrektijden de voorkeur geeft, neem dan a.u.b. contact met ons op.

