
woning 1 studio 2 woning 3 woning 4 Woning 5 Woning 6 Woning 7

2-7 pers. 2-4 pers 2-9 pers. 2-6 pers. 2-8 pers. 2-8 pers 2-6 pers

rolstoeltoegankelijk rolstoeltoegankelijk

Hoogseizoen

7 juli – 1 september week 1.034,00€      655,00€   1.098,00€    930,00€    1.210,00€       € 1.210,00 € 843,00

Middenseizoen

17 februari – 6 maart week 645,00€         410,00€   718,00€       600,00€    810,00€          € 810,00 € 556,00

31 maart – 7 juli midweek / weekend 455,00€         280,00€   503,00€       430,00€    559,00€          € 559,00 € 414,00

m.u.v de alt. periodes rond feestdagen

1 september – 13 oktober

Laagseizoen week 421,00€         270,00€   464,00€       388,00€    524,00€          € 524,00 € 336,00

6 januari – 17 februari midweek / weekend 350,00€         231,00€   367,00€       317,00€    446,00€          € 446,00 € 247,00

7 maart – 31 maart

30 oktober – 22 december

alternatieve periodes rond feestdagen/vakantie

7 april – 11 april  pasen 587,00€         344,00€   653,00€       516,00€    730,00€          € 730,00 € 498,00

21 april - 15 mei / 13 oktober - 30 oktober week 702,00€         448,00€   781,00€       653,00€    883,00€          € 883,00 € 605,00

mei / herfstvakantie midweek / weekend 493,00€         304,00€   544,00€       467,00€    607,00€          € 607,00 € 449,00

17 mei –  22 mei  hemelvaartsdag € 653,00 € 416,00 € 700,00 € 624,00 813,00€          € 813,00 € 599,00

26 mei – 30 mei    pinksteren € 587,00 € 344,00 € 653,00 € 516,00 730,00€          € 730,00 € 498,00

tussen 22 december- 29 december 520,00€         351,00€   560,00€       459,00€    616,00€          € 616,00 € 435,00

kerstmis prijzen zijn voor 4 dagen , toeslag voor extra dagen. 118,00€         83,00€     128,00€       104,00€    139,00€          € 139,00 € 99,00

29 december – 5 januari   oud en nieuw 814,00€         545,00€   879,00€       753,00€    979,00€          € 979,00 € 689,00

overige

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

65,00€           45,00€     65,00€         55,00€      75,00€            € 75,00 € 55,00

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

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

gas, water en electrisch incl. incl. incl. incl. incl. incl. incl.

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

Recreatieboerderij 't Munnikenhof Prijslijst vakantiewoningen 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 de receptie 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.


