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Prijslijst 2019
Texel-Vakantiehuisje & KinderbungalowTexel
op vakantiepark De Krim Texel.
In deze bijlage treft u ons prijsoverzicht 2019.
Het is goed te realiseren dat wij de enige kinderbungalow, tevens grootste vrijstaande villa zijn op
vakantiepark De Krim met alle voorzieningen voor kinderen in en buitenshuis. Daarbij ligt ons huis
op een van de mooiste plekjes, onze grote tuin ligt perfect op de zon en biedt volop privacy.










11 personen, 175m2, vrijstaand op perceel van 700m2
Prijzen inclusief eindschoonmaak
Gratis gebruik wasmachine en droger
Bedden zijn opgemaakt bij aankomst
Gratis gebruik kinderbedje en kinderstoel
Gratis gebruik internet
Gratis toegang tot het nieuwe zwembad
Speelgoed voor de kinderen in huis en in onze tuin.

Op de volgende pagina’s treft u de prijzen.
Huurt u toch liever een kleiner huisje of juist een grotere (16 of 20 persoons) groepswoning, kijk dan
snel voor de mogelijkheden naar onze Huisjes-pagina https://texel-vakantiehuisje.nl/huisjes/
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PRIJSLIJST 2019 WEEK
(vrijdag 15:00 uur tot vrijdag 10:00 uur OF maandag 15:00 uur tot maandag 10:00 uur)
Data
Huursom
16 September
€
1.661,00
20 September
€
1.521,00
28 Oktober
€
1.845,00
1 November
€
1.352,00
11, 15 November
€
1.072,00
20 December
€
1.965,00
3 Januari
€
940,00

PRIJSLIJST 2019 WEEKEND
Data
20 September
1 November
15 November
20 December
3 Januari

(vrijdag 15:00 uur tot maandag 10:00 uur)
Huursom
€
1.135,00
€
1.135,00
€
900,00
€
1.305,00
€
820,00

PRIJSLIJST 2019 MIDWEEK
Data
16 September
23 September
7 Oktober
28 Oktober
4, 11, 18 November
9, 16 December
23 December

(maandag 15:00 uur tot vrijdag 10:00 uur)
Huursom
€
930,00
€
870,00
€
870,00
€
930,00
€
765,00
€
765,00
€
1.650,00

FIJNE VAKANTIE !!!!!!
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KLEINE LETTERTJES 2019
Bijkomende verplichte kosten

Bedlinnen / Lakenpakket v.a. de 2e persoon
Gemeentelijke heffingen / toeristenbelasting
Wijzigingen
Eindschoonmaak
Draadloos internet (wifi)
Wasmachine
Opmaak bedden

per persoon
per persoon per

€
€

per boeking
per boeking
per boeking
per stuk

€

8,95 1ste persoon incl.
1,85
in principe niet mogelijk
inclusief
inclusief
inclusief
5,75 nu GRATIS

Huurartikelen optioneel (alleen de gehele verblijfsperiode te huren)

Keukendoekpakket (2 theedoeken, 1 handdoek)
Handdoekenpakket (1 badlaken, 1 badhanddoek)
Kinderlakenpakket excl. dekbed (1 dekbedhoes, 1 onderlaken)
Kinderbed (zonder beddengoed)
Kinderstoel
Kinderbox
Peuterpakket (bed en stoel)
Babypakket (bed, box, stoel en bad)

per stuk
per stuk
per stuk
per dag
per dag
per dag
per w/mw/wknd
per w/mw/wknd

€
€
€
€
€
€
€
€

5,75
6,50
7,25
3,75
3,75
3,75
14,95
29,95

nu 1 x GRATIS

Overig

Prijzen zijn exclusief verplicht bedlinnen vanaf de 2e persoon en gemeentelijke heffingen.
Prijzen zijn inclusief eindschoonmaak. In de prijzen zijn kortingen verwerkt voor zover van toepassing.
Arrangementen en kortingen zijn niet geldig in combinatie met andere acties en/of kortingen.
Ook zijn arrangementen en kortingen niet onderling te combineren en geldt er per boeking max. 1 korting/actie.
Alle prijzen zijn vermeld in Euro's. Op al onze overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan evt. zet- of typefouten.
Huisdieren zijn niet toegestaan. Roken verboden.

