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Prijslijst 2021  

Texel-Vakantiehuisje & KinderbungalowTexel 
 op vakantiepark De Krim Texel. 

 

In deze bijlage treft u ons prijsoverzicht 2021.  

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. 

✓ 5 Slaapkamers, 2 badkamers, sauna, openhaard, grote keuken 

✓ Vrijstaand, 175m2 woonoppervlakte, op perceel van 700m2 

✓ Prijzen inclusief eindschoonmaak 

✓ Gratis gebruik wasmachine en droger 

✓ Gratis gebruik kinderbedje en kinderstoel 

✓ Gratis gebruik internet 

✓ Speelgoed voor de kinderen in huis en in onze tuin. 

 

Op de volgende pagina’s treft u de prijzen:  

 

• Weekend, Week, Midweek prijzen pag. 2 

• Arrangementen pag. 2 

• Kleine lettertjes pag. 3 
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Huursom Huursom Huursom

Data Weekend Week Midweek

18 juni tm 1 juli 1.360,00€               1.875,00€              1.360,00€              

2 juli tm 8 juli 1.640,00€               2.465,00€              1.640,00€              

20 augustus tm 26 augustus 2.695,00€               2.875,00€              2.695,00€              

27 augustus tm 30 augustus 1.640,00€               

10 september tm 7 oktober 1.265,00€               1.765,00€              1.265,00€              

22 oktober tm 28 oktober 1.640,00€               2.465,00€              1.640,00€              

29 oktober tm 11 november 1.265,00€               1.765,00€              1.265,00€              

12 november tm 23 december 1.000,00€               1.280,00€              1.000,00€              

24 december tm 30 december 1.640,00€               2.465,00€              1.640,00€              

31 december tm 6 januari 2.695,00€               2.875,00€              1.640,00€              

Weekend: vrijdag 15:00 uur tot maandag 10:00 uur

Week: vrijdag 15:00 uur tot vrijdag 10:00 uur

Midweek: maandag 15:00 uur tot vrijdag 10:00 uur

Data Huursom 

ma 27 dec tot ma 3 jan 2022 7 nachten 2.875,00€              

(1e dag arrangement 15:00 uur tot laatstse dag arrangement 10:00 uur)

PRIJSLIJST 2021   ARRANGEMENTEN

PRIJSLIJST 2021

FIJNE VAKANTIE !!!!!!

FIJNE VAKANTIE !!!!!!
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Bedlinnen / Lakenpakket v.a. de 2e persoon per persoon  €                   10,00 1ste persoon incl.

Gemeentelijke heffingen / toeristenbelasting  €                      2,25 

Wijzigingen

Eindschoonmaak per boeking inclusief

Draadloos internet (wifi) per boeking inclusief

Wasmachine en droger per boeking inclusief

1 Kinderbed met spijltjes zonder dekbed en bedlinnen per boeking inclusief

1 Kinderstoel per boeking inclusief

per persoon per nacht

Bijkomende verplichte kosten 

in principe niet mogelijk

Overig

KLEINE LETTERTJES 2021

Prijzen zijn exclusief verplicht bedlinnen vanaf de 2e persoon en gemeentelijke heffingen.

Prijzen zijn inclusief eindschoonmaak. 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.
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