
Bungalowpark Hoogwolde prijzen zomer 2018

Datum Robijn   Smaragd G4 G6 korting

Gezellig ingerichte woonkamer met Zoals type  Robijn Gezellig ingerichte woonkamer met Zoals type G4
zit-en eethoek annex open keuken. Op alle slaapkamers een zit-en eethoek annex open keuken.
Hal met apart toilet. wastafel. Hal met apart toilet. met een slaapkamer extra op 
eenpersoonsbedden los van elkaar Een andere indeling. Badkamer met douche en wastafel de verdieping met
twee slaapkamers met twee een pers. Ruimere opzet van zowel Beg.grond :1 slaapkamer met 2 eenpersoonsbedden
beddennaast elkaar en twee slaapk. slaapkamers als entree. 2 eenpersoonsbedden naast elkaar
met een eenpers.bed. 6 volwassenen verdieping : 1 slaapkamer met 6 volwassenen
Op drie slaapkamers is een wastafel ca. 84 m2 2 eenpersoonsbedden naast elkaar ca. 98 m2
Aparte doucheruimte. 4 volwassenen
5 volwassenen   ca.74 m2 ca. 85 m2

Alle bungalows zijn vrijstaand en liggen op eigen bospercelen van 800 tot ca.2200 m2                                                                          Alle bedragen in euro's
2-mrt. 270 310 310 335 xx
9-mrt. 285 335 335 355 xx   

16-mrt. 295 350 350 365 xx
23-mrt. 315 365 365 385 xx    
30-mrt. 330 400 400 415 xx     paasweekend
6-apr. 335 405 405 425 xx

13-apr. 350 415 415 440 xx     
20-apr. 370 445 445 465 xx
27-apr. 375 450 450 475 xx    
4-mei 385 455 455 490 xx     10 mei hemelvaartsdag
11-mei 390 465 465 500 xx      pinksterweekend
18-mei 395 470 470 505 xx
25-mei 400 480 480 510 xx     
1-jun. 410 495 495 520 xx     
8-jun. 410 505 505 535 xx
15-jun. 425 505 505 535 xx
22-jun. 490 560 560 585 xx
29-jun. 510 585 585 610 xx
6-jul. 520 605 605 630
13-jul. 520 605 605 630
20-jul. 520 605 605 630
27-jul. 470 570 570 585



3-aug. 425 505 505 530
10-aug. 380 505 505 530 xx
17-aug. 365 435 435 455 xx
24-aug. 340 410 410 430 xx
31-aug. 315 380 380 395 xx
7-sep. 300 375 375 380 xx

14-sep. 280 340 340 360 xx
21-sep. 280 340 340 360 xx
28-sep. 320 400 400 415 xx
5-okt. 355 430 430 455 xx   
12-okt. 375 455 455 480 xx   herfstvakantie
19-okt. 375 455 455 480 xx   herfstvakantie
26-okt. 355 430 430 455

KORTINGSREGELINGEN ZOMERPRIJZEN: Op de met xx gemerkte periodes zijn de volgende kortingen van toepassing:
1. Bij een huur periode van één week : 
    55+ korting of jongsgezinkorting.Kortingsregeling als de aanvrager / verblijver 55 jaar of ouder is, of het oudste kind 
    niet ouder is dan 4 jr, dan geldt een korting van 20%. 
2, Als u twee weken aaneengesloten huurt in de xx weken krijgt u 25 % korting over de totaal prijs
3. Als u drie weken aaneengesloten huurt in de xx weken krijgt u 30 % korting over de totaal prijs

      Mogelijk alleen in de met xx gemerkte periodes. Uitgezonderd 76juli t/m 10 augustus

      Weekends midweek
      Prijs is 50% van de desbetreffende weekprijs.       Prijs is 70% van de desbetreffende weekprijs.   

Een combinatie van kortingen is niet mogelijk.

prijzen najaar 2 november 2018  tot voorjaar 22 februari 2019

       Bungalowtype
Robijn (5 volw.) Smaragd (6 volw.) G4 (4 volw.) G6 (6 volw.)

Weekend  € 175,00                                  € 200,00                        € 200,00                                           € 210,00                             
Midweek  € 125,00                                  € 145,00                        € 145,00                                           € 150,00                             
1 week  € 210,00                                  € 235,00                        € 235,00                                           € 245,00                             
1 week / 55 + korting 10 % korting over weekprijs
2 weken 2 x weekprijs - 10 % korting
3 weken 3 x weekprijs - 25 % korting



kerst  21/12 - 28/12                              € 440,00  € 500,00                        € 500,00                                           € 525,00                             
oud/nieuw   28/12 - 4/1                     € 440,00  € 500,00                        € 500,00                                           € 525,00                             

schoonmaakkosten 2017   € 55,- per bungalow.            Schoonmaakkosten bungalows nummers  87 ,71 en 104  € 60,-

zie voor meer info :     www.hoogwolde.nl  of bel 0341-252379 9/26/2017

* Een week duurt van vrijdag 15.00 uur tot vrijdag 10.00 uur
* Een weekend duurt van vrijdag 15.00 uur tot maandag 10.00 uur
* Een midweek duurt van maandag 15.00 uur tot vrijdag 10.00 uur
* Als de bezettingsgraad van het bungalowpark het toelaat, is het mogelijk tijdens uw verblijf de huur
  periode te verlengen met één of meer dagen.

* De vermelde huurprijzen voor een periode langer dan één week zijn geldig wanneer deze periode 
  meteen bij reservering wordt opgegeven. Bij verlenging tijdens uw verblijf met één of meer weken 
  wordt verlenging aangemerkt als een nieuwe huurovereenkomst waarop de overeenkomstige tarieven  
  van toepassing zijn.

 Bijkomende kosten:
* Reserverings/boekingskosten € 20,- per bungalow / periode
  (deze kosten worden bij boeking automatisch berekend).
* Eindschoonmaak € 37,- per bungalow.
* Gasverbruik (naar de meter)
* Toeristenbelasting  € 1,25 p.p.p.n. per 1 januari 2018
* Verblijf huisdieren: In overleg, niet in alle bungalows toegestaan.
   Kosten € 20,- per week of een gedeelte ervan.
* Reserveringskosten € 20,-   Schoonmaakkosten  € 55,-  of  € 60,-
* Gasverbruik (naar de meter, volgens energiebedrijven )

Verhuur artikelen :
* Bedlinnenset: € 8,- per persoon ( 1 sloop , 1 onderlaken 1 dekbedhoes voor 1 persoonsbed)
* Handdoekenset: € 7,- per persoon ( 2 badhanddoeken )
* Huisset: € 7,- per bungalow (2 theedoeken, 2 handdoeken, 1 vaatdoek en 1 tafellaken)
* Kinderbed : € 6,- , kinderstoel en box € 5,- per artikel gedurende het gehele verblijf.
* Diverse soorten fietsen. Prijzen op aanvraag.

Er wordt van u dan een waarborgsom van € 100,- verlangd, welk bedrag na vertrek per bank aan u 
gerestitueerd wordt, na aftrek van de kosten van gasverbruik en de kosten van eventuele schade.



N.B. Geen pinautomaat aanwezig. Betaling uitsluitend contant.
BETALING:
* Bij ontvangst  van de huurovereenkomst betaalt u binnen 14 dagen 50 % van de factuur.
   Het resterende bedrag 14 dagen voor aankomst datum.

* Indien u zich niet aan de hierboven vermelde wijze van betaling houdt, kunt u geen rechten op het 
  betrekken van een bungalow doen gelden. Reeds door u betaalde bedragen kunnen niet aan u 
  gerestitueerd worden.
ANNULERING:
. Bij annuleren uiterlijk 8 weken voor de aanvang van de huurperiode is uitsluitend 10 % van de huursom 
  verschuldigd.           
  Bij latere annulering of voortijdig afbreken van het verblijf is de volledige huursom verschuldigd.
* Wij geven u in overweging een annuleringsverzekering af te sluiten bij uw bank of verzekeringsagent.

* In alle bungalows is gratis  internet aanwezig.


