
groeps groeps - groeps -

accommod. 1 accommod. 2 accommod. 3

mogelijke combinaties : max 26 pers. max 20 pers. max 16 pers.

Groepsaccommodatie 1 en 3 in won. 1,2,3 en 4 in  woningen 2, 3 en 4 in  woningen 5 en 6

Groepsaccommodatie 2 en 3 incl. groepsruimte incl. groepsruimte

"de Grote kamer" "de Grote kamer"

Hoogseizoen geen verhuur mogelijk voor groepen

Middenseizoen

17 februari – 6 maart

31 mrt - 7 juli   m.u.v. de alt. periodes rond feestdagen/vakantieweek 3.236,00€                  2.542,00€                    1.865,00€                    

1 september – 13 oktober midweek / weekend 2.446,00€                  1.942,00€                    1.334,00€                    

Laagseizoen

6 januari – 17 februari week 2.304,00€                  1.858,00€                    1.247,00€                    

6 maart  - 31 maart midweek / weekend 1.963,00€                  1.600,00€                    1.018,00€                    

30 oktober  – 22 december

alternatieve periodes rond feestdagen/vakantie

7 april  - 11 april pasen 2.807,00€                  2.262,00€                    1.669,00€                    

21 april  - 16 mei / 13 oktober - 30 oktober mei / herfst- week 3.446,00€                  2.706,00€                    1.985,00€                    

vakantie midweek/weekend 2.600,00€                  2.065,00€                    1.419,00€                    

17 mei – 22 mei hemelvaartsdag 3.049,00€                  2.541,00€                    1.778,00€                    

26 mei – 30 mei pinksteren 2.807,00€                  2.262,00€                    1.669,00€                    

tussen 22 december – 29 december kerstmis prijs 4 dagen 2.553,00€                  2.020,00€                    1.718,00€                    

toeslag per dag extra 634,00€                     484,00€                       411,00€                       

29 december – 5 januari oud en nieuw 3.800,00€                  3.404,00€                    2.277,00€                    

geen aankomst mogelijk op feestdag

optioneel

hond per huurperiode 30,00€                       30,00€                         niet toegestaan

per huurperiode inclusief inclusief inclusief

bedlinnenpakket per persoon 9,00€                         9,00€                           9,00€                           

badlinnenpakket per persoon 5,00€                         5,00€                           5,00€                           

gas, water en electrisch inclusief inclusief inclusief

toeristenbelasting per persoon per nacht 2,00€                         2,00€                           2,00€                           

Recreatieboerderij 't Munnikenhof prijslijst groepsaccommodaties 2023

eindschoonmaak

algemene voorwaarden:  Het definitief te verrekenen bedrag aan toeristenbelasting wordt bij vertrek vastgesteld aan de hand van het werkelijk aantal overnachtingen. Tenzij anders overeengekomen 

kunnen de sleutels bij ons aan huis worden opgehaald en ingeleverd. Bij annulering van de reservering door de huurder blijven wij het recht behouden op betaling van de gehele of gedeeltelijke 

huursom, t.w. 50 % bij annulering meer dan 3 maanden voor aanvang van  de huurperiode, 75 % bij annulering meer dan 1 maand voor aanvang van de huurperiode en 100 % bij annulering minder 

dan 1 maand voor aanvang van de huurperiode. Vóór vertrek dienen de koelkasten en  vaatwasmachines ontruimd te zijn en de prullenbakken en afvalemmers geleegd te zijn.
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