
Huurprijslijst 2023
Prijzen per dag in EURO
Periode 22.04 - 20.05 20.05 - 27.05 27.05 - 03.06 03.06 - 10.06 10.06 - 17.06 17.06 - 24.06 24.06 - 01.07 01.07 - 08.07 08.07 - 19.08

09.09 - 07.10 02.09 - 09.09 26.08 - 02.09 19.08 - 26.08
Prijs per dag 75,00€             89,00€             109,00€           115,00€           119,00€           129,00€           155,00€           175,00€           195,00€           

Huur condities
Aantal personen : het huisje mag maximaal door 6 personen worden gebruikt.

Minimaal verblijf : in het hoogseizoen, de maanden juli en augustus, is het alleen mogelijk om het huisje te huren voor minimaal 7 nachten. 
  In rest van seizoen minimaal verblijf voor 3 nachten. Voor een verblijf van slechts 3 nachten geldt een prijsverhoging van 20%.

Aankomst & vertrek : standaard op zaterdag, tenzij anders afgesproken. Aankomst vanaf 16.00 uur (eerder indien mogelijk). Vertrek uiterlijk om 10.00 uur. 
  Gasten dienen het huisje netjes achter te laten, d.w.z. geen privé spullen achterlaten, afwas gedaan, afval weggooien, e.d.

  Anders wordt minimaal € 25,- ingehouden op de betaalde borg.
Prijzen inclusief : elektriciteit, water, pannen en ander keukgerei, prive spullen, en toegang tot de zwembaden van het park.  
Prijzen exclusief : bedlinnen en handdoeken zijn beschikbaar op aanvraag bij de reservering. Kosten € 12,00 per persoon per set van 1x bedlinnen + 2 handdoeken.

Prijzen exclusief : servicekosten € 70,- tbv eindschoonmaak, wassen onderlakens, sleuteloverdracht en controle bij vertrek.

Registratiekosten : ±€ 1,- per persoon, te betalen direct bij aankomst bij de camp receptie van het Zaton park. Vermeld verblijf op parceel nr. 849.

Toeristenbelasting : ±€ 1,- per dag per persoon, te betalen direct bij aankomst bij de camp receptie van het Zaton park. Kinderen krijgen korting afhankelijk van leeftijd. 

Betaling : 30% direct bij reservering en 70% uiterlijk 60 dagen voor aankomst.

Borg : € 150,- dient contant te worden betaald bij aankomst. Borg wordt bij vertrek en eindcontrole retour gegeven en verrekend met servicekosten. 

Schade : Schade of verlies van spullen zullen worden ingehouden van de borg. Extra kosten worden berekend wanneer schade of verlies hoger

  uitvallen dan de betaalde borgsom.

Roken & huisdieren : Roken, gebruik van drugs en huisdieren zijn niet toegestaan in het huisje.

Omschrijving
Inhoud & grootte : 32m2 binnen met woonkamer, keuken, airco, 2 slaapkamers, badkamer met douche, apart toilet, buiten compleet overdekt, verlicht en

  gemeubileerd terras op perceel van 100m2.

Slaapkamers : 1e slaapkamer heeft een 2 persoonsbed (140x200cm) + 2e slaapkamer heeft 2 losse bedden (70x190cm).

Woonkamer : uittrekbare slaapbank voor 2 extra slaapplaatsen, eettafeltje met 4 barkrukjes, satteliet TV + DVD speler.

Keuken : Afwasmachine, kookplaat, koelkast met vriesvak, Senseo en normaal koffieapparaat, theekoker, en compleet uitgeruste keuken.

Baby bed < 3 jaar : Een baby campingbedje en baby stoeltje zijn gratis beschikbaar voor 1 kind tot 3 jaar oud. Wel graag van tevoren melden dat dit gewenst is.

Wij houden het recht prijswijzigingen door te voeren op deze prijslijst
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