Tarieven 2020 – Verhuurtenten
Safaritenten XL met privé sanitair
2 mei t/m 4 juli

€70,- per nacht

4 juli t/m 11 juli

€145,- per nacht

11 juli t/m 15 augustus

€181,- per nacht

15 augustus t/m 22 augustus

€168,- per nacht

22 augustus t/m 29 augustus

€100,- per nacht

29 augustus t/m 19 september

€70,- per nacht

Toeristenbelasting (vanaf 18 jaar)

€0,55 per persoon per nacht

Afvalbijdrage

€0,78 per nacht

De vaste wisseldagen van de safaritenten XL met privé sanitair zijn de zaterdagen. Goed om
te weten: Van 2 mei tot 4 juli en van 22 augustus tot 19 september zijn voor de safaritenten
met privé sanitair afwijkende aankomst- en/of vertrekdata (in overleg) mogelijk (minimum
verblijf is 1 week).

Overige tarieven safaritenten XL met privé sanitair
Reserveringskosten

€15,00

Schoonmaakkosten

€55,00

Huur bedlinnen

€12,50 per persoon per pakket (facultatief)

(dekbedovertrek, hoeslaken en kussensloop)
Huisdier

€5,00 per nacht

Kachel incl. gasfles

€5,00

Wifi

gratis

Wasmunt

€5,35

per munt

Droogmunt

€3,15

per munt

Algemene informatie safaritenten XL met privé sanitair
Reserveren
Aanbetaling. Binnen twee weken na ontvangst van de reserveringsbevestiging betaalt u 30%
van het totale bedrag. De rest betaalt u uiterlijk 8 weken voor uw vertrekdatum. Reserveert u
binnen 10 weken voor vertrek dan betaalt u het totale bedrag in één keer.
Bij niet tijdige betaling geeft u ons het recht de reservering na kennisgeving, te annuleren.
Bij latere aankomst– of vroeger vertrek dan gereserveerd, vindt geen terugbetaling plaats.
Annuleren
Wij raden u aan, om ongemakken te voorkomen, een annuleringsverzekering af te sluiten,
wanneer u uw verblijf zou moeten annuleren.
Aankomst - vertrek
Check-in tijd: 16.00 uur /Check-uit tijd: 10.00 uur.
Inrichting safaritenten XL met privé sanitair
Onze safaritenten zijn compleet ingericht. Er staan drie bedden: Eén tweepersoonsbed van
180 x 200 en twee stapelbedden van 90 x 200.
Dekbedden en kussens
Dekbedden en kussens zijn aanwezig. Het is handig om te weten wanneer u uw eigen
bedlinnen meeneemt: Alle dekbedden zijn éénpersoons. (140 x 200 cm). Er is ligt dus geen
tweepersoonsdekbed op het tweepersoonsbed.
Campingbedje / kinderstoel
Een campingbedje en/of kinderstoel zijn op aanvraag bij ons in bruikleen verkrijgbaar, mits
voorradig. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Mocht u hiervan gebruik willen maken, wilt u
dit dan ook op uw reservering vermelden?

Lodgetenten & Safaritenten XL zonder sanitair
In de periode van medio mei tot en met medio september verhuren wij ook volledig
ingerichte lodgetenten en safaritenten zonder sanitair. Al deze huurtenten staan in de
nabijheid van het toiletgebouw met kindersanitair en een wasserette.
Voor beschikbaarheid en/of reserveren neem contact met ons op.
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