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Prijslijst 2019 / 2020 Vakantiehuis Happyplus 01-05-19                

Huurprijzen

Voor max. 4 volwassenen of 2 volwassenen + 3 kinderen.
Vrijdag is wisseldag.
Aankomst vrijdag vanaf 14:00 uur. 
Vertrek vrijdag ca. 10:00 uur.

Huurprijzen per week (7 overnachtingen) 

16-08-19 .. 30-08-19 €   903,00
30-08-19 .. 27-09-19 €   630,00
27-09-19 .. 25-10-19 €   574,00
25-10-19 .. 20-12-19 €   399,00
20-12-19 .. 03-01-20 €   609,00
03-01-20 .. 20-03-20 €   413,00
20-03-20 .. 29-05-20 €   609,00
29-05-20 .. 26-06-20 €   777,00
26-06-20 .. 14-08-20 € 1008,00
14-08-20 .. 28-08-20 €   903,00
28-08-20 .. 25-09-20          €   630,00
25-09-20 .. 23-10-20 €   574,00
23-10-20 .. 18-12-20 €   413,00
18-12-20 .. 01-01-21 €   609,00

Nevenkosten:

Toeristenbelasting : € 1,40 per persoon per overnachting
Energie (gas, water, stroom) : € 49,00 per week
Huisdier (in overleg) : € 4,00 per dag
Internet (WIFI) : gratis
Eindschoonmaak : € 55,00
Borg *) : € 100,00  

*)De borg wordt na de eindschoonmaak/controle binnen een week na vertrek terugbetaald met eventuele verrekening van schade.

Betaling:
 
Bij boeking meer dan 6 maanden vóór aankomst:

a. 25% van huurprijs binnen 2 weken na boeking
b. 25% van huurprijs 3 maanden vóór aankomst
c. 50% van huurprijs + Nevenkosten + Borg 1 maand vóór aankomst

Bij boeking minder dan 6 maanden vóór aankomst
a. 50% van huurprijs binnen 2 weken na boeking
b. 50% van huurprijs + Nevenkosten + Borg 1 maand vóór aankomst

 
Na ontvangst van uw eerste betaling is uw boeking definitief, terugbetaling
vindt niet plaats. Om dit risico te vermijden dient U zelf een annuleringsrisico 
verzekering af te sluiten.

Controleer beschikbaarheid >>  www.happyplus.nl/1/reservering.html 

Vakantiehuis Happyplus                Prijslijst 2018/2019

Huurprijzen

Voor max. 4 volwassenen of 2 volwassenen + 3 kinderen

Vrijdag is wisseldag

Aankomst vrijdag vanaf 14:00 uur 

Vertrek vrijdag ca. 10:00 uur

Huurprijzen per week (7 overnachtingen) 

Periode Huurprijs/week

21-09-18 .. 26-10-18 €   570,00

26-10-18 … 21-12-18 €   382,00

21-12-18 .. 04-01-19 €   609,00

04-01-19 .. 22-03-19 €   399,00

22-03-19 .. 31-05-19 €   609,00

31-05-19 .. 28-06-19 €   777,00

28-06-19 .. 16-08-19 € 1008,00

16-08-19 .. 30-08-19 €   903,00

30-08-19 .. 27-09-19 €   630,00

27-09-19 .. 25-10-19 €   574,00

25-10-19 .. 20-12-19 €   399,00

20-12-19 .. 03-01-20 €   609,00

Nevenkosten:

Toeristenbelasting : € 1,40 per persoon per overnachting

Energie (Gas, water, stroom) : € 49,00 per week

Huisdier (in overleg) : € 4,00 per dag

Internet (WIFI) : gratis

Eindschoonmaak : €   55,00

Borg : € 100,00  

De borg wordt na de eindschoonmaak/controle binnen een week na vertrek terugbetaald, met 
eventuele verrekening van schade.

Betaling:

Bij boeking meer dan 6 maanden vóór aankomst:

a. 25% van huurprijs binnen 2 weken na boeking
b. 25% van huurprijs 3 maanden vóór aankomst
c. 50% van huurprijs + Nevenkosten + Borg 1 maand vóór aankomst

Bij boeking minder dan 6 maanden vóór aankomst

a. 50% van huurprijs binnen 2 weken na boeking
b. 50% van huurprijs + Nevenkosten + Borg 1 maand vóór aankomst

 

Na ontvangst van Uw eerste betaling is Uw boeking definitief; terugbetaling vindt niet plaats. Om 
dit risico te vermijden dient U zelf een annuleringsrisico verzekering af te sluiten.
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