Vakantiewoning Weide Blik
Minicamping Boogaard
Paulusweg 16
4374 NE Zoutelande
0118-561483
info@minicamping-boogaard.nl
www.minicamping-boogaard.nl

Prijzen overzicht 2019

Periode

Week

Weekend

midweek

04.01 – 01.03
01.03 – 08.03
08.03 – 29.03
29.03 – 12.04
12.04 – 19.04
19.04 – 28.06
28.06 – 05.07
05.07 –12.07
12.07 – 23.08
23.08 – 30.08
30.08 – 13.09
13.09 – 11.10
11.10 – 25.10
25.10 –20.12
20.12 –27.12
27.12 – 03.01

€ 500,00
€ 585,00
€ 500,00
€ 605,00
€ 720,00
€ 770,00
€ 900,00
€ 1220,00
€ 1360,00
€ 1220,00
€ 770,00
€ 645,00
€ 770,00
€ 500,00
€ 665,00
€ 830,00

€ 330,00
€ 385,00
€ 330,00
€ 390,00

€ 310,00
€ 355,00
€ 310,00
€ 360,00

€ 500,00

€ 450,00

€ 420,00
€ 495,00
€ 330,00

€ 385,00
€ 445,00
€ 320,00

Bij de woning geldt voor boekingen langer dan 1 week een KORTING van € 60,00 op iedere
opvolgende week.
Van ongeveer 1 mei tot 11 september heeft u een strandhuisje tot uw beschikking op strand west.

Prijzen en wijzigingen onder voorbehoud.

Als u wilt reserveren voor een vakantie op minicamping Boogaard
is het volgende handig om te weten.
De prijzen zijn inclusief:
 Gas, water en elektra
 Administratiekosten
 Eindschoonmaak

De prijzen zijn exclusief:
 Toeristenbelasting € 1,25 per persoon, per overnachting
 Borgsom € 75,00
Volgende zaken kunnen bijgeboekt worden:
 1-persoonslinnenpakketten, € 8,50 per pakket (voor dekbed)
 Handdoekpakket, € 4,50 per pakket (1 grote en 1 kleine handdoek)
 Keukenpakket, € 4,50 per pakket (2 theedoeken en 1 keukenhanddoek)
Aankomst en vertrek:
 Bij het huren van de zomerwoning is de aankomsttijd tussen 15.30 uur en 17.30
 Vertrek uit de vakantiewoning is voor 11.00 uur.
 Weekendverhuur houdt in van vrijdagmiddag tot maandagmorgen.
 Midweekverhuur houdt in van maandagmiddag tot vrijdagmorgen.

Reservering en betaling
Bij Mincamping Boogaard berekenen we geen reserveringskosten.
Om te reserveren kunt u terecht op onze website of kunt u even bellen. U ontvangt van ons een
reserveringsbevestiging/factuur. Een derde van het vermelde bedrag, verwachten wij binnen 21
dagen. Het restant en de borgsom dienen één week voor aankomst in het bezit te zijn van
Minicamping Boogaard. Bij reservering op korte termijn dient het gehele bedrag direct te worden
voldaan. Bij eventuele overschrijding van de borgsom (na aftrek van eventuele kosten) dient
uiteraard te worden bijbetaald.
Annuleringsverzekering
Het is niet mogelijk een annuleringsverzekering af te sluiten via Minicamping Boogaard. In verband
met onvoorziene omstandigheden is het wel aan te raden een annuleringsverzekering af te sluiten bij
een eigen verzekeringsmaatschappij.
Heeft u vragen?
Zoek dan gerust contact met ons. Wij helpen u graag persoonlijk met uw vakantiewens.

