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FAMILIEDAG TARIEVEN 2018 
 

Zaterdagen, feestdagen Basishuurprijs t/m 30 personen  € 415,00 

Toeslag extra personen Bij 30-60 personen: p.p. extra  € 7,70 

Voorbeeld: 75 pers. op zaterdag kost: 415 + 30x7,70 + 15x6,50 =  € 743,50 

 
TIJDEN 
Aankomst vanaf 09:30 uur en vertrek vóór 23:00 uur. 
Indien u eerder gebruik wil maken van de faciliteiten (neerzetten boodschappen, gebruik koelkasten) of spullen van 
een cateraar een dag later op laten halen, is dit in overleg (vooraf) en bij beschikbaarheid mogelijk á € 25,-.  
 
VERJAARDAGEN (MAANDAG – VRIJDAG) 
Op doordeweekse dagen is het ook mogelijk om een gedeelte van een dag te huren. U wilt bijvoorbeeld op een 
vrijdagavond uw verjaardag vieren en ter voorbereiding ’s middags alles klaarzetten en versieren. De tarieven zijn: 
 

Vrijdag: 09:00 – 17:30 uur of 13:30 – 23:00 uur Basishuurprijs t/m 30 personen  € 235,00 

Maandag t/m donderdag 4 uurs arrangement Basishuurprijs t/m 30 personen  € 100,00 

Maandag t/m donderdag 6 uurs arrangement Basishuurprijs t/m 30 personen     €     125,00 

Maandag t/m donderdag 8 uurs arrangement Basishuurprijs t/m 30 personen  € 150,00 

Toeslag extra personen Meer dan 30 personen: p.p. extra  € 6,00 

Voorbeeld: 40 pers. vrijdagmiddag + avond kost: 235 + 10x6,00 =  € 295,00 

 
OPMERKINGEN 

 WIJ hanteren geen onderscheid in leeftijd! Dus iedereen van 0 tot 100+ telt voor 100% mee. 

 U betaalt voor het werkelijk aantal personen dat op de dag zelf aanwezig is. 

 In juli/augustus en het weekend van Hemelvaart, Pinksteren en het 1
e
 weekend van september hanteren wij een 

groepsgrootte van maximaal 50 personen. De vrijdag na Hemelvaart hanteren wij het tarief van een feestdag. 
 
VOORWAARDEN SCHOONMAAK (schoonmaakspullen zijn aanwezig) 

 Keuken en boerderij vegen en dweilen; toiletten schoonmaken; buiten bezemschoon opleveren. 

 Afwas is gedaan en alle spullen terug op de oorspronkelijke plaats (ook bij afkopen schoonmaak). 

 Vuilnisbakken legen en voorzien van nieuwe vuilniszakken. 

 Barbecue roosters schoonmaken (indien gebruikt). 

 Afkopen schoonmaak € 180,-. 
 
INCLUSIEF GEBRUIK VAN 

 Verblijfsruimtes met koelkasten, tv, vriezer, groot (privé) terras. 

 Keuken volledig ingericht voor zelfverzorging inclusief koffiezetapparatuur (incl. filters), heteluchtoven, 
magnetron, vaatwasser (incl. afwasmiddel). 

 Speeltuin (glijbaantje, wipwap, schommels, klimtoestellen, zandbak, trampoline). 

 Sportveld (voetbal, panna, volleybal), speelhonk (tafelvoetbal, tafeltennis en dartbord). 

 Elektra, water, gas en BTW. 

 Barbecuebakken. 
 
EXCLUSIEF (ZELF VERZORGEN) 

 Eten en drinken. 

 Muziek en randapparatuur voor Tv. 

 Activiteiten en spelmaterialen. 

 Wij kunnen voor u de catering en de activiteiten verzorgen. 
 
WIJ ACCEPTEREN: CONTANT GELD EN 


