
Huur tarieven 2021 LekkerWegInBelgie.nl
Periode
Van tot en met Vakantie Week Midweek Lang weekend Extra nacht Opmerking:
1 januari 2 april Geen verhuur

2 april 16 april Paasvakantie € 609,00 Van vr t/m vr
16 april 19 april Paasvakantie € 270,00 Lang weekend
19 april 23 april Laag seizoen € 280,00 € 70,00 midweek
23 april 7 mei Mei vakantie € 609,00 Van vr t/m vr

7 mei 11 mei Laag seizoen € 210,00 € 70,00 3 of 4 nachten
12 mei 17 mei Hemelvaart € 505,00 5 nachten
17 mei 21 mei Laag seizoen € 280,00
21 mei 24 mei Pinkster € 404,00
25 mei 25 juni Laag seizoen € 490,00 € 280,00 € 210,00 € 70,00
25 juni 16 jul. Zomer midden € 630,00 Van vr t/m vr
16 jul. 27 aug. Zomer hoog € 707,00 Van vr t/m vr

27 aug. 21 aug. GP F1 Spa Vr tm din € 550,00 4 nachten
27 aug. 3 sep. GP F1 Spa week vr tm vr € 707,00 Van vr t/m vr

3 sep. 6 sep. Zomer hoog € 270,00
6 sep. 15 okt. Laag seizoen € 490,00 € 280,00 € 210,00 € 70,00

15 okt. 8 nov. Herfstvakantie NL/BE € 630,00 € 360,00 € 270,00
8 nov. 24 dec. Geen verhuur

24 dec. 9 jan. Kerstvakantie € 707,00 Van vr t/m vr

Verplichte bijkomende kosten:
Lokale toeslag (toeristenbelasting) € 1,00 p.p.p.n vanaf 4 jaar en ouder
Huur lakenpakket € 7,00 per persoon
Eindscchoonmaak € 65,00 per verblijf
Energieforfait per nacht € 6,00 mei, juni, juli, aug, sept
Energieforfait per nacht € 10,00 jan, febr, mrt, april, okt, nov, dec
Borg € 100,00 per verblijf

Verhuurartikelen optioneel:
Wifi Gratis
Kinderlakenpakket (campingbed) € 5,00 per pakket
Keukenlinnen € 5,00 per pakket
Handdoekenpakket € 5,00 per pakket
Kinderbed/campingbed Gratis aangeven bij de reservering
Kinderlakenpakket € 5,00 aangeven bij de reservering
Kindereetstoel Gratis aangeven bij de reservering
Haardhout € 5,00 per zak (verkrijgbaar bij de receptie)
Haard aanmaakblok € 2,00 per stuk (verkrijgbaar bij de receptie)

Aankomst op VRIJDAG tussen 15.00 uur en 18.00 uur.
Aankomst op MAANDAG tussen 15.00 uur en 17.00 uur.
Indien u de aangegeven aankomsttojd niet redt dient u dit tijdig te melden ivm code sleutelkast.
Vertrek op maandag of vrijdag voor 10.30 uur













Verplichte bijkomende kosten (indien van toepassing*):
Lokale toeslag (toeristenbelasting) € 1,00 per persoon per nacht vanaf 4 jaar en ouder
Huur lakenpakket € 7,00 per persoon
Eindscchoonmaak € 60,00 per verblijf
*Schoonmaak toeslag hond(en) € 15,00 per verblijf
*Toeslag hond (max 2) € 5,00 per nacht per hond
Energieforfait per nacht € 6,00 april,mei,juni,juli,aug,sept en okt
Energieforfait per nacht € 10,00 jan,febr,mrt,nov en dec
Borg € 100,00 per verblijf

Verhuurartikelen optioneel:
Kinderlakenpakket (campingbed) € 5,00 per pakket
Keukenlinnen € 5,00 per pakket
Handdoekenpakket € 5,00 per pakket
Kinderbed/campingbed Gratis aangeven bij de reservering
Kindereetstoel Gratis aangeven bij de reservering
Haardhout € 5,00 per zak (verkrijgbaar bij de receptie)
Haard aanmaakblok € 2,00 per stuk (verkrijgbaar bij de receptie)













Aankomst op vrijdag tussen 15.00 uur en 18.00 uur. Afwijkende aankomsttijden tijdig melden ivm code sleutelkast.
Aankomst op maandag tussen 15.00 uur en 17.00 uur. Afwijkende aankomsttijden tijdig melden ivm code sleutelkast.
Vertrek op maandag of vrijdag voor 10.30 uur












