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B&B DE EEKHOORN TARIEVEN 2018 HOOGSEIZOEN 

In het hoogseizoen gelden onderstaande tarieven, hierbij geldt: minimaal 2 nachten. 
B&B tarieven zijn inclusief bedlinnen, theedoeken/ handdoeken, vuilniszakken en toiletpapier. 
 

Hoogseizoen: 6 juli - 2 september 2 personen € 55,00 p.n. exclusief ontbijt 

Hoogseizoen: 6 juli - 2 september 1 persoon € 50,00 p.n. exclusief ontbijt 

5% korting bij verblijf van minimaal 4 nachten 
 
BIJZONDERE DAGEN (HOOGSEIZOEN) 

Pasen Vrijdag 30 maart – maandag 2 april 

Meivakantie Vrijdag 20 april – zondag 6 mei 

Hemelvaart Woensdag 9 mei – zondag 13 mei 

Pinksteren Vrijdag 18 mei – maandag 21 mei 

Terug naar Toen Vrijdag 31 augustus – zondag 2 september 

Laat uitchecken (19:00 uur) tijdens de bijzondere dagen mogelijk: € 15,00 toeslag 

 

B&B DE EEKHOORN TARIEVEN 2018 LAAGSEIZOEN 

In het laagseizoen gelden onderstaande tarieven, hierbij geldt: minimaal 2 nachten. 
B&B tarieven zijn inclusief bedlinnen, theedoeken/ handdoeken, vuilniszakken en toiletpapier. 
 

2 april tot 20 april, 6 mei tot 9 mei, 21 mei tot 6 juli, 2 september tot 31 december € 49,50 p.n. exclusief ontbijt 

5% korting bij verblijf van minimaal 4 nachten en 10% korting bij minimaal 7 nachten 

 

COMPLEET ONTBIJT 

Optioneel: standaard ontbijt 
2 vers afgebakken broodjes, 1 croissant, 2 soorten vleeswaren, kaas, hagelslag, jam, 
en vers fruit . 

€ 6,75 p.p.p.n 

Optioneel: luxe ontbijt 
Standaard ontbijt aangevuld met verse jus d’orange, crackers, beschuit en een vers 
(hard) gekookt ei. 

€ 8,50 p.p.p.n 

 
AANKOMST NÁ 15:00 UUR EN VERTREK VÓÓR 11:00 UUR! 

OPMERKINGEN  

 Genoemde tarieven zijn inclusief 6% BTW, gas, elektra en water. 

 Genoemde tarieven zijn exclusief de gemeentelijke belastingen à € 1,00 per persoon per nacht. 

 Bij reservering betaalt u € 50,00 borg. Uw reservering is definitief nadat wij de borg hebben ontvangen.  

 De B&B wordt door ons schoon opgeleverd. U dient bij vertrek de B&B weer minstens zo schoon achter te laten. 

Indien wij de B&B niet schoon vinden, wordt € 50,00 schoonmaakkosten in rekening gebracht. De 

schoonmaakkosten worden verrekend met de betaalde borg. 

 U dient zelf voor badhanddoeken te zorgen. 

 Wisseling bedlinnen gebeurt per week en bij vertrek. 

 Schoonmaakmiddelen, stofzuiger en dweil zijn aanwezig. 

 Het is verboden om in de B&B te roken. Onder de overdekte veranda is roken wel toegestaan. 

 Er zijn geen huisdieren toegestaan in de B&B.  

 Bezoekers dienen zich bij aankomst bij de receptie te melden en betalen het standaard bezoekerstarief. 

 Bezoekers dienen hun auto op de grasstrook langs de spoorlijn te parkeren of als deze bezet is op de Hulhorstweg 

tegenover de camping. 


