Huurprijzen 2018 per villa per nacht (in €)
Aantal personen

4-6

6

6

8

8

Periode

Acacia zonder
zwembad

Acacia met
zwembad

Sophora 3 met
zwembad

Sophora 4 met
zwembad

Sequoia met
zwembad

1/1 tot 31/3
31/3 tot 19/5

199
228

199
241

211
254

240
293

255
313

19/5 tot 30/6

205

215

225

260

275

30/6 tot 14/07

246

268

290

343

376

14/07 tot 25/8

306

336

366

430

466

25/8 tot 15/9

246

268

290

343

376

15/9 tot 13/10

205

215

225

260

275

13/10 tot 31/12
199
199
211
240
255
Altijd minimum 2 nachten verblijf. Aankomsten vanaf 16:30 uur , vertrek voor 10:00 uur.
Tussen 7/07 en 25/08, verblijf enkel van zaterdag tot zaterdag | 30/3-3/4 minimum verblijf van 3 nachten | 30/4-13/5
minimum verblijf van 3 nachten | 18/5-21/5 minimum verblijf van 3 nachten
Kortingsacties (alleen voor verblijven in 2018)
5% korting op de prijs van de villa als tussen 199 en 100 dagen voor de aankomstdag wordt geboekt.
10% korting op de prijs van de villa als minstens 200 dagen voor de aankomstdag wordt geboekt.
Tussen 14/7 en 25/8

bij 14 nachten +5% korting, te combineren met vroegboekkorting.

bij 21 nachten +10% korting, te combineren met vroegboekkorting.
Buiten 14/7 en 25/8

bij 3 nachten of meer +10% korting, te combineren met vroegboekkorting

bij 7 nachten of meer +15% korting, te combineren met vroegboekkorting

bij 14 nachten of meer +20% korting, te combineren met vroegboekkorting
(Eerst wordt vroegboekkorting berekend, en vervolgens langverblijfkorting. De langverblijfkorting is gebaseerd op het totaal
aantal nachten van de boeking).
Prijzen zijn inclusief :

Eindschoonmaak van de villa

Service pakket met opgemaakte bedden, handdoeken en keukepakket

Boekingskosten
Verplichte extra kosten :

Toeristenbelasting: 0.43€ per persoon per dag (onder voorbehoud van verandering).
Een borg van €500 bij aankomst (cash of credit card)
Bijkomende optionele kosten op te geven bij het maken van een reservering :

Vervangen van handdoeken : 9€ per persoon (indien vervanging tijdens verblijf)

Beddengoed (indien vervanging tijdens verblijf): 15€ per persoon

Wisselen van beddengoed incl. opgemaakte bedden: 24€ per persoon (indien vervanging tijdens verblijf)

Keukenpakket : 6€ per set (indien vervanging tijdens verblijf)

Kinderstoel / babybed / babybox 6€ per stuk per dag

Huisdier €9 per dag, per dier

Verwarmd zwembad : 140 € per week, afhankelijk van het seizoen (half mei tot half september) en
beschikbaarheid. Alleen te boeken voor de gehele verblijfsduur.
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Ontbijtpakket 1-2 personen: 25€
Ontbijtpakket 3-4 personen: 35€
Ontbijtpakket 5-6 personen: 52€
Ontbijtpakket 7-8 personen: 70€
Wijziging van de gemaakte boeking 49.50€
Voorkeursboeking reservingskosten : 35€
Vroege check-in/ late check-out: 50€ op aanvraag buiten het hoogseizoen

Premium Packages:
Package 1:



Zwembadverwarming
Ontbijtpakket bij aankomst

Voor 1/ 2 personen: 58€ voor de eerste 2 nachten, daarna 18€ per dag extra
Voor 3/ 4 personen: 69€ voor de eerste 2 nachten, daarna 18€ per dag extra
Voor 5/ 6 personen: 85€ voor de eerste 2 nachten, daarna 18€ per dag extra
Voor 6/ 7 personen: 99€ voor de eerste 2 nachten, daarna 18€ per dag extra
Package 2:





Zwembadverwarming
Ontbijtpakket bij aankomst
Tussentijdse schoonmaak van de villa
Tussentijdse wissel van bedlinnen en handdoeken

Voor 1/ 2 personen: 2 weken 379€, 3 weken 509€
Voor 3/ 4 personen: 2 weken 395€, 3 weken 519€
Voor 5/ 6 personen: 2 weken 409€, 3 weken 535€
Voor 6/ 7 personen: 2 weken 425€, 3 weken 549€
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