STACARAVAN DELUX te huur - max. 4 personen:

HUURTARIEVEN 2020 - VOOR MAX. 4 PERSONEN :
Voorseizoen t/m 4 juli , m.u.v. Pasen/Pinksteren/Hemelvaart :
€ 65,- per nacht

----> verblijf minimaal 2 nachten* naar keuze!

(*: weekenden Pasen, Pinksteren, Hemelvaart = 3 nachten)

Pasen-, Pinksteren- en Hemelvaart weekend :
€ 85,- per nacht

----> verblijf minimaal 3 nachten!

Hoogseizoen : 4 juli t/m 29 augustus :
€ 595,- per week

----> enkel hele weken, zaterdag - zaterdag!

Naseizoen : 29 augustus tot eind oktober :
€ 65,- per nacht

----> verblijf minimaal 2 nachten naar keuze!

De huurtarieven zijn inclusief:

De huurtarieven zijn exclusief:

-

-

Verblijf voor max. 4 personen op basis logies.
Verbruik gas, water en elektra.
Bedlinnen (hoeslaken-dekbedovertrek-kussensloop).
Hand-/thee-/vaatdoeken.
Televisie met kabelprogramma.
WIFI internet.
Tuinset.
.
Parkeren 1 auto op de staanplaats.
Toeristenbelasting.

De stacaravan is een NIET-roken caravan!!

Badhanddoeken.
Huisdieren (€ 2,50 per dier p.n.).
Huurborg € 75,-.
Eindreiniging € 50,-.

DE STACARAVAN
Deze mooie, luxe (Engelse) stacaravan Carnaby Roxburgh (12,00m x 3,70m !) met verhoogd plafond, biedt;
aparte ruime woon-/zitgedeelte met bank en twee fauteuils, TV, aparte eettafel, open keuken (incl.
koelkast, vriezer, 4-pits gasstel, koffiezetapparaat, keukengerei, bestek), 1 grote 2-persoons slaapkamer
met veel kastruimte, TV en directe toegang tot de badkamer, 1 x slaapkamer met 2 aparte bedden, ruime
badkamer met douche/toilet/wastafel.
Het ruime terras voor de caravan, met een grote luifel, is voorzien van bestrating en prachtige palmen.
Onder de luifel staat een mooie tuinset, waarmee u uit de zon en uit wind kan zitten. Er is tevens een
schuurtje aanwezig waarin u uw eventueel meegenomen (e-)fietsen kunt stallen.
De auto parkeert u op de staanplaats. Huisdieren zijn toegestaan, vooraf opgeven. Vanaf de staanplaats is
er zicht op ons passantveld en wat verderop de speeltuin.
LOCATIE
Adres: Gorishoeksedijk 33A te Scherpenisse.
Een mooi plekje op het eiland Tholen, direct gelegen aan de Oosterschelde. Voor gezinnen met kinderen of
misschien eens een keertje zonder kinderen, natuurliefhebbers, wandelaars, fietsers, duikers, etc.
DE CAMPING
Gedurende het seizoen heeft de activiteitencommissie, bestaande uit campinggasten, weer een gevarieerd
activiteitenprogramma opgesteld. Met o.a. een groot aantal speelse activiteiten voor jong & oud,
feestavonden, bingo, countrydance, biljarten etc. Als huurder (dus als tijdelijke campinggast) mag u altijd
aan alle activiteiten (over het algemeen gratis) meedoen.
Ook heeft de camping een sfeervolle kantine, die niet alleen de spil is van vele activiteiten maar waar je
ook heerlijk kan eten. Of onder het genot van gezellige muziek een drankje drinken, een overheerlijke
ijssorbet verorberen, een spelletje biljarten of darten.
DE OMGEVING
Tholen staat bekend als “Zeeland's best bewaarde geheim”. Hier vind je nog relatieve rust. Een heerlijk
gebied voor wandelen, fietsen, genieten van de natuur en 'nordic walking'. In de navigatiebalk links op de
website kunt u meer informatie vinden over Tholen e.o. Zie "ONTDEK THOLEN" en "DAGJE WEG".
AANKOMST & VERTREK
Op de aankomst dag kunt u vanaf 15.00 uur de caravan betrekken.
Op de dag van vertrek dient u de caravan uiterlijk 10:00 uur te hebben verlaten.

INTERNET
Is inbegrepen in de huurprijs.
HUURBORG & EINDREINIGING
De huurborg dient als vangnet voor eventuele kleine schades/breuk van glaswerk ed. alsmede een stokje
achter de deur om deze huurcaravan voor uw vertrek optisch netjes en schoon op te leveren. Wanneer bij
de eindcontrole blijkt dat er geen schade/breuk heeft plaatsgevonden en de stacaravan is opgeruimd en
optisch schoon, ontvangt u de gehele huurborg terug en kunnen wij de eindreinigingskosten tot € 50,beperken.
BETALING
Bij boeking dient u de helft van de huursom aan te betalen ter bevestiging van de boeking. Het restant van
de huursom, plus de huurborg en de eindreinigingskosten, dient uiterlijk een maand voor aankomst te zijn
voldaan.
Wanneer u na reservering (onverhoopt) moet annuleren, blijft u verschuldigd:
-

Tot 12 weken voor aankomst:
12 tot 9 weken voor aankomst:
8 tot 5 weken voor aankomst:
4 weken t/m dag voor aankomst:
Op de dag van aankomst:

15% van
50% van
75% van
90% van
100% van

de totale huurprijs;
de totale huurprijs;
de totale huurprijs;
de totale huurprijs;
de totale huurprijs.

==========================================

Voor beschikbaarheid, een prijsofferte of een reservering, kunt u
een e-mail sturen naar : info@campingdezeester.nl
GRAAG TOT ZIENS OP

