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Tarieven verhuur chalets 2019

Vakantiecentrum de Hertenhorst ligt in een schitterende bosrijke omgeving nabij het dorp Beekbergen. De 4 en 5
persoons vrijstaande chalets zijn sfeervol ingericht met douche en toilet. De keuken heeft een 4 pits kookstel, koelkast
met vriesvak en magnetron. De woonkamer is voorzien van een zithoek, eethoek, televisie met CAI aansluiting, wifi
ontvangst en gaskachel. Er zijn max. 3 slaapkamers; een 2 persoonsbed een stapelbed en in de 5 pers. chalets nog een 1
persoonsbed. Onze bedden zijn voorzien van 1 persoonsdekbedden, kussens met sloop en een molton. Een
dekbedpakket is eventueel te huur voor €8,50 p.p., hand- en theedoeken zelf verzorgen. Tijdens het hoogseizoen loopt
de verhuur uitsluitend per week. De tarieven zijn inclusief gemeentelijke heffingen, water en electra verbruik en
gasverbruik. De huur is exclusief schoonmaakkosten. Huisdieren zijn helaas niet toegestaan.
Bovendien is er een Groepsaccommodatie te huur voor max. 25 personen met sauna en luxe groepsruimte, ideaal voor
familiereünies en personeelsuitstapjes, zie www.hertenhorst.nl.

Periode
21/12 - 04/01/2019
04/01 - 22/02
22/02 - 01/03
01/03 - 19/04
19/04 - 28/04
28/04 - 06/05
06/05 - 25/05
25/05 - 11/06
11/06 - 01/07
01/07 - 12/07
12/07 - 16/08

week
€ 425,00
€ 205,00
€ 225,00
€ 195,00
€ 310,00
€ 325,00
€ 325,00
€ 395,00
€ 345,00
€ 395,00
€ 475,00 vanaf

weekend/ midweek
€ 295,00
€ 135,00
€ 190,00
€ 145,00
€ 235,00
€ 295,00
€ 275,00
€ 295,00
€ 295,00
€ 325,00
------------

16/08 - 30/08
30/08 - 25/10
25/10 - 20/12
20/12 - 03/01/2020

€ 390,00
€ 340,00
€ 310,00
€ 425,00

€ 325,00
€ 245,00
€ 205,00
€ 305,00

Vakanties & feestdagen
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie 22 feb - 1 maart
Pasen (21 & 22 april 2019) Koningsdag (27 april 2019)
Meivakantie
Hemelvaartsweekend (30 mei) Pinksteren (9-10 juni)
Zomervakantie
Zomervakantie (4 pers. stacaravan op T2 €475,00
(4 pers. chalet
op T1 €495,00)
(5 pers. chalet
op T1 €555,00)
Zomervakantie
Naseizoen/Herfstvakantie
Kerstvakantie (Oud & Nieuw)

Bijkomende kosten:
Reserveringskosten
Schoonmaakkosten
Huur dekbedset lakenpakket 1 persoons
Huur dekbedset lakenpakket 2 persoons
Huur kinder- stoel/bed/box per dag
Borg bungalow
Logé vanaf 13 jaar per persoon per nacht
Logé kinderen 3/12 jaar p.p.p.n.

€ 7,00
5 persoons chalet
€ 50,00
€ 8,50
€ 12,50
€ 2,00
€100,00
€* 5,00
€* 3,50 *of dagbezoekers

4 persoons-chalet

Korting:
Wij geven 55+ (10%) korting op de huur van de bungalows en caravans. Deze korting geldt niet in de
schoolvakanties en op feestdagen.
Aankomst: vanaf 14.00 uur
Vertrek:
tot 10.00 uur
Reserveren:
U kunt telefonisch of per mail (www.hertenhorst.nl ) reserveren. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een
bevestiging van ons, dit is tevens de factuur en bewijs van reservering. Binnen 2 weken na het ontvangst van
de bevestiging dient u 50% van de verschuldigde som over te maken op onze bank of girorekening. Het restant
dient u uiterlijk 3 weken voor aankomst te voldoen. Wanneer u niet voldoet aan uw betalingsverplichtingen
behouden wij het recht om u boeking te annuleren. Uw betalingsplicht blijft echter bestaan!
Bezoekers, logés & toegang zwembad
Niet ingeschreven gasten van de camping dienen zich te melden en in te schrijven bij de receptie. Er is een
wettelijke inschrijfplicht voor bezoekers. De toegang tot het zwembad is uitsluitend voor geregistreerde
gasten. Let op: er wordt geen toezicht gehouden! Het betreden van het zwembad is geheel op eigen risico!
Logés
Als bezoekers blijven overnachten, dienen zij dit vooraf te melden en € 5,00 p.p.p.n. te voldoen bij de receptie
(zie openingstijden). Kinderen vanaf 3 tot 12 jaar bedragen € 3,50 per persoon, per nacht en baby’s zijn gratis.
Honden
In sommige bungalows (na overleg) zijn honden toegestaan. Alle honden dienen aangelijnd te zijn ook voor
uw eigen terrein tenzij ze deze absoluut niet verlaten! Ongelukjes opruimen a.u.b.! Honden van
bezoekers/logés & niet gemelde honden hebben geen toegang.
Alleen reizende jongeren worden niet toegelaten.

Beleef de Veluwe bij ons op de Hertenhorst!

