
 

TARIEVEN VERHUUR 2010 
De hieronder genoemde huurprijzen zijn gebaseerd op een verblijf van 7 dagen vanaf zaterdagmiddag 16:00 uur tot de daarop volgende zaterdagmorgen 10:00 uur. 

Datum aankomst 

van/tot za.-za. 

Bungalow 

Résidence 

du Large 

Le 

Presbytère  

I (2-4p) 

Le 

Presbytère 

II (4-6p) 

Le 

Presbytère 

II (8-10p) 

 

Melkhuis 

 

Bakkerijtje 

 

Stacaravan 

of 

Chalet 

 

Caravan 

26/12 - 02/01 €  340 €  350 € 400 €  625 €  385 €  260 -- -- 

02/01 – 20/03 €  260 €  260 € 325 €  450 €  295 €  220 -- -- 

20/03 – 24/04 €  340 €  260 € 375 €  450 €  365 €  250 -- -- 

24/04 – 03/07 €  360 €  350 € 420 €  625 €  390 €  260 €  275 €  210 

03/07- 28/08 €  520  €  450 € 700 €  925 €  590 €  385 €  360 €  270 

28/08 – 30/10 €  360 €  350 € 420 €  625 €  390 €  260 €  275 €  210 

30/10 - 18/12 €  260 €  260 € 325 €  450 €  295 €  220 -- -- 

18/12 – 01/01 €  340 €  350 € 400 €  625 €  385 €  260 -- -- 
 

Buiten de normale vakantie-perioden kan ook voor een lang weekend (vr. za. zondagnacht) of een midweek (ma. di. wo. donderdagnacht) worden geboekt. 

Op de dag van aankomst kunt u vanaf 16.00 uur over de sleutel van het gehuurde beschikken en op de dag van vertrek dient men die sleutel uiterlijk om 10.00 uur weer in 

te leveren. 

 

Bijkomende kosten ter plaatse   

Waarborgsom €  100,- per woning per vakantieverblijf                             

                                Eindschoonmaak €   25,- (caravan , Bakkerijtje  of chalet) 

€   35,-          (Melkhuis , woning Résidence du Large of b.g. Le Presbytère I)  

€   40,- (Le Presbytère II 4-6p)  

€   50,-         ( Le Presbytère II 8-10p)           

Water + toeristenbelasting €   7,50 per woning of caravan per  week 

                                                  Electra naar verbruik €   0,30 per kWh ( behoudens de caravans) 

                                                     Gas  naar verbruik                      €   1,80         per  m3 ( Melkhuis en Le Presbytère)                                                                                                                                                                         

Huisdier                                       €   1,75 per  nacht                                                                                                                                                                            

Kinderstoel of - bedje                €   5,- per week (op bestelling vooraf)                                                                                                                                                  

Lakenset                                     €   11,50 per persoon per week (op bestelling vooraf)  

                                 Open Haardhout                       €   40,= per M3                                                                                                                                                                

 
ALGEMENE BEPALINGEN 
De door u gehuurde woning of caravan staat ter beschikking vanaf 16:00 uur op de eerste boekingsdag tot uiterlijk 10:00 uur op de vertrekdatum. De boeking is van kracht als 25% van de huursom is overgemaakt 
op rekening van de SNS-bank te Zierikzee. De resterende 75% dient  uiterlijk 30 dagen vóór het ingaan van de huurperiode in ons bezit te zijn, om de definitieve reservering in te kunnen laten gaan. 
Bij aankomst dient een waarborgsom van  € 100,=  te worden betaald. Bij vertrek dient u eventuele breuk of andere door u aangebrachte schade direct ter plaatse te vergoeden. 
Bij het onverhoopt niet beschikbaar zijn van uw woning of caravan, vermeld op uw reserveringsbevestiging, zal een gelijkwaardige woning ter beschikking worden gesteld.Geringe afwijkingen in de accommodaties zijn mogelijk. 
Het is niet toegestaan om uw appartement, chalet, woning, bungalow of caravan met meer mensen te bewonen dan het bij de reservering opgegeven aantal personen. 
Hoewel wij onze uiterste best doen u een zo prettig mogelijk verblijf te bieden, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, schade, kwetsing of ongeval, 
veroorzaakt aan personen en/of goederen tijdens uw verblijf op Ferme des Bénédictines, Résidence du Large of  Le Presbytère. 

 


