Vakantie-Drenthe boekingsinformatie
Verhuur periodes Hoogseizoen/Vakantieperiodes:
 Week:
Vrijdag tot en met vrijdag of maandag tot en met maandag
 Weekend:
Vrijdag tot en met maandag (Alleen boekbaar buiten de Zomervakantie)
 Midweek:
Maandag tot en met vrijdag (Alleen boekbaar buiten de Zomervakantie)
Verhuur periodes Laagseizoen/Buiten vakantieperiodes:
 Week:
Vrijdag tot en met vrijdag of maandag tot en met maandag
 Weekend
Vrijdag tot en met maandag
 Midweek:
Maandag tot en met vrijdag
 Anders:
Aankomst en vertrek op door u zelf gekozen dagen
Voor laagseizoen prijzen moeten aankomst- en vertrekdatum beide in het laagseizoen liggen.
Bij overlap naar hoogseizoen geldt de daar vermelde prijs en minimale duur.
Verhuur periodes Arrangementen:
 Aankomst en vertrekdagen als op arrangement omschreven
 Bijboeken van extra dagen ervoor en erna in overleg
Aankomst en vertrek:
Op de dag van aankomst kunt u de bungalow vanaf 15.00 uur betrekken
Op de dag van vertrek dient u de bungalow uiterlijk om 10.00 uur te verlaten
In het laagseizoen is het eventueel mogelijk om, in overleg, andere aankomst- en vertrektijden te
hanteren
Prijzen zijn inclusief:
• 1 parkeerplaats bij de accommodatie
• Milieutoeslag
• Dekbedden en kussens
Prijzen zijn exclusief:
• Borgsom € 75,-- per accommodatie, bij aankomst contant te voldoen
• Toeristenbelasting € 1,10 per persoon per nacht
• Schoonmaakkosten: Bungalows € 40,-- tot € 50,-- ; Groepsaccommodatie € 100,--.
• Reserveringskosten € 15,-Eventueel bijkomende kosten:
• Huisdieren (hond of kat); € 4,-- per dier per dag of € 25,-- per dier per week.
• Bedlinnenpakket, bestaande uit onderlaken/dekbedovertrek en kussensloop € 8,50 per pakket
Overig:
• U dient zelf keukentextiel en badkamertextiel mee te nemen
• Indien u geen gebruik maakt van de mogelijkheid om bedlinnen te huren dient u dat (uiteraard)
zelf mee te nemen.
• Kinderledikant en kinderstoel zijn aanwezig, vooraf wel reserveren
Reservering, bevestiging, betaling, annulering:
• Hiervoor verwijzen wij naar de algemene voorwaarden van het Vakantiepark Zonnetij zelf

